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Pontus Bäckström: Vad är ett E-arkiv? En fallstudie på E-arkiv Stockholm, 2012. s. 24   

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:563910/FULLTEXT01.pdf



Presentation om webmusketti
Vesa Hongisto: Museoiden kokoelmahallinta ja Kansallinen Digitaalinen Arkisto 20.8.2009



2. Standarder och konsekvens vid katalogisering

Osborne 1 _ 1981 Världens första bärbara dator
http://oldcomputers.net/osborne-1.html 



- Museernas egen standard för samlings-

förvaltning

- Utvecklas och administreras av stiftelsen

Collections Trust, Storbritannien (1977)

- Används av ca 8000 museer i 40 länder

- Standarder som ger direktiv hur olika processer kan

genomföras

- Innehåller 21 processbeskrivningar och beskrivning av de 

katalogiseringsuppgifter som hör till, ca 504 uppgifter
http://www.collectionslink.org.uk/spectrum-standard

“ Collections Trust helps museums capture and share the information that 

gives their objects meaning. .. to make museum collections accessible “

http://www.collectionslink.org.uk/spectrum-standard


1. Förberedelse för inkommande objekt.

2. Inkommande objekt

3. Inlån

4. Förvärv

5. Beståndsförvaltning

6. Kontroll av placering och förflyttning

7. Transport

8. Katalogisering

9. Tillståndskontroll och teknisk bedömning

10 Konservering och samlingsvård

11. Riskhantering

12. Försäkring och utställningsgaranti

13. Värdering

14. Revision

15. Rättigheter

16. Användning

17. Utlämning av objekt

18. Utlån

19. Förlust och skada

20. Gallring

21. Retrospektiv dokumentation
https://www.raa.se/app/uploads/2015/09

/sam-forvalt.pdf  



Namn:

C.F.Frediksson samma som:

- Carl F. Fredriksson, 

- Carl Fredrik Fredrikkson, 

- C. Fredrik Fredriksson

Tid:

031298  samma som:

- 03.12.1898 

- 3121998 

- 12.03.1998

Text- och numeriska fält:

1950-talet, osäkert men troligen under första halvan av 1950-talet 



Tid   ISO 86018 

ankomstdatum, användningsdatum, avskrivningsdatum, byggdatum, datum 

som angetts på objektet, diariedatum, donationsdatum, 

fotograferingsdatum, fynddatum, förstörelsedatum, förvärvsdatum, 

lånedatum, mottagningsdatum, planeringsdatum, publiceringsdatum, 

rivningsdatum, skanningsdatum, sändningsdatum, tillverkningsdatum, 

tryckdatum, ägotid, överlåtelsedatum

20180317 Datum anges i formen ÅÅÅÅMMDD

2018-03 Årtal och månad anges i formen ÅÅÅÅ-M

2018 Årtal anges med fyra siffror ÅÅÅÅ

1900 - 1999 För århundradet anges när det börjat (1500)   

slutat (1599)

1950 - 1959 För årtiondet när det börjat (1950) slutat (1959)

Viktigt att vara konsekvent – ange alltid tiden på samma sätt!



Varför?

För att:
- vi och även datorn ska veta vad vi menar

- kunna flytta material 

- säkerställa att digitalt material kan hittas /sökbart

felstavningar, inkonsekvent användning av ex tidsuppgifter, 

användandet av ”brister” från tidigare katalogiseringar

- alla katalogiserar då på samma sätt

”ett digitalt arkiv är aldrig statiskt utan befinner sig alltid i rörelse     

mellan olika lagringsformat” 
Pelle Snickars: - Digitalism: När allting är internet. 2014



Var hittas info?
• www.luettelointiohje.fi

• http://digihem.hembygd.webbhuset.fi/material/minimi

uppgifter/ 

Om man inte har katalogiseringsprogram?
• Excel tabeller

• Använd Spectrums katalogiseringsuppgifter

http://www.luettelointiohje.fi/
http://digihem.hembygd.webbhuset.fi/material/minimiuppgifter/

