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Föremålsdokumentation i teorin
Lars Mellin

Föremålsdokumentation är ett nytt namn 
på en gammal företeelse, nämligen det ar
bete att förteckna föremål och samla fakta 
om dem, som hittills kallats katalogisering 
eller registrering. Som bekant är en revolu
tion på gång i Nordiska museets föremåls
dokumentation genom att dess föremål hål
ler på att dataregistreras. Hur det går till 
beskrivs i Göran Bergengrens artikel här 
intill. Det finns därför ingen anledning för 
mig och gå närmare in på det.

Jag ska i stället skriva om det som man 
med ett storslaget namn kan kalla ”före- 
målsdokumentationens teori”, dvs de prin
ciper, som bör styra föremålsdokumentatio- 
nen. De ska tjäna till att göra föremålsdo- 
kumentationen genomtänkt. Det är nöd
vändigt för att den ska fylla sina uppgifter 
på ett tillfredsställande sätt. Ett bra system 
för föremålsdokumentation ska fungera bå
de för den, som dokumenterar föremålet, 
och för den, som vill ha uppgifter om före
målet från systemet. Kraven på ett bra sys
tem för föremålsdokumentation kan sam
manfattas i tre punkter:

1. Det ska innehålla rätta uppgifter - ett 
urval som ska kunna ge svar på de frå
gor, som användaren av systemet har, 
och som klart och tydligt anger vilka 
uppgifter, som ska dokumenteras.

2. Det ska innehålla nödvändiga regler för 
hur uppgifterna bestäms och anges, 
mätning, vägning, vilken klassifikation 
eller vilka kartor, som ska användas, 
hur namn och tidpunkter ska skrivas etc 
- en standardisering som talar om för 
den, som dokumenterar föremålet hur 
han eller hon ska gå till väga, och som 
därför också gör klart för användaren av 
systemet, vad en viss uppgift står för.

3. Det ska vara lätt att hitta i, dvs blanket
ter och kort eller datalistor ska ha en 
överskådlig och lättfattlig disposition 
och det ska finnas ett effektivt söksys
tem for att finna rätt blankett eller kort 
eller de rätta uppgifterna i datorn.

Jag har flera gånger talat om ett system 
för föremålsdokumentationen. Med system 
syftar jag inte bara på datorer, utan på ett 
museums olika föremålsregister och -kata
loger. De utgör nämligen system i betydel
sen ett sammanhängande helt runt föremå
len. De gamla beprövade manuella syste
men behöver, liksom de nya datoriserade, 
följa vissa principer. De finns också där, 
mer eller mindre medvetet, bakom den väl
utvecklade praxis, som finns för föremåls
dokumentationen.

Många museer i Sverige vill nu, liksom 
Nordiska museet, förbättra sin föremålsdo
kumentation, med eller utan hjälp av da
torn. Det är uppenbart, att det finns stora 
fördelar med att dokumentera alla museifö- 
remål i landet efter samma principer. Det 
skulle underlätta samarbetet mellan muse
erna och ge bättre service åt forskarna och 
allmänheten. Kulturrådet tillsatte därför 
sommaren 1982 en samordningsgrupp för 
dokumentationsfrågor vid museerna, SAM- 
OREG. Gruppen är fristående från Nordis
ka museets verksamhet, men har stark an
knytning till museet genom att Göran 
Bergengren är dess ordförande och genom 
att dess kansli, med artikelförfattaren som 
sekreterare, är placerat vid museet.

SAMOREG har i uppgift att skapa en 
samordnad men decentraliserad doku
mentation av museernas föremål och bil
der. Varje museum ska själv sköta själva 
dokumentationen, men efter gemensamma
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1. Dokumentationens olika 
faser. En principskiss över 
dokumentation av kultur
historiska föremål. (Ur 
”Dokumentera”, s 12.)

principer, på det sätt som föreslagits i ”Do
kumentera!”. MUS 65:s tanke på en enda 
stor databas för all föremålsdokumentation 
har därmed övergivits, men inget hindrar 
ett frivilligt samarbete mellan museerna, 
t ex mellan Nordiska museet och andra mu
seer, något som naturligtvis främjar en 
samordning.

SAMOREGs arbete ska vara praktiskt 
inriktat och resultera i blanketter för före
målsdokumentation och anvisningar till 
dem. Men diskussionerna i gruppen åter
kommer ständigt till principfrågorna. Jag 
har därför tagit tillfället i akt för att fram
lägga mina personliga tankar i ämnet.

Efterlyses — en klar och entydig 
terminologi
När många människor sysslar med samma

verksamhet, som dessutom utförs på 
många olika sätt, så måste de kunna tala 
med varandra och med andra om vad de 
gör, de måste ha ett gemensamt språk eller 
för att vara mer exakt, en gemensam termi
nologi. Nu är det så, att vissa kallar före- 
målsdokumentationen för ”katalogisering”, 
medan andra talar om den som ”registre
ring”. Många betraktar ”registrering” som 
en del av ”katalogiseringen” eller tvärtom. 
”Katalogisering” och ”registrering” kan 
också ses som två skilda arbetsmoment.

För att bringa reda i förvirringen före
slogs därför följande terminologi i ”Doku
mentera!” i anslutning till ”Museihåndbo- 
ka”:

- Dokumentation som den övergripande 
termen för registrering, katalogisering, 
märkning och fotografering (se bild 1).
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- Registrering ska vara att föremålet, t ex 
genom att få ett inventarienummer i en 
huvudliggare, ges en individuell plats i 
museets föremålsbestånd. Dessutom ska 
uppgifter för identifikation av föremålet, 
en kortfattad beskrivning av det, dess 
benämning, uppgifter om dess härkomst 
och bakgrund och hänvisningar till an
nan dokumentation ingå i registreringen

- Katalogisering ska vara att inordna ett 
museiföremål i en eller flera kategorier i 
ett klassifikationssystem genom vilket 
det tillsammans med beskrivning och 
andra upplysningar förs samman med fö
remål av samma typ eller funktion eller 
med besläktade föremål eller föremåls
grupper.

Register och katalog betraktas i ”Dokumen
tera!” som två skilda företeelser. Ett regis
ter, t ex en huvudliggare, ordnas efter före
målens inventarienummer, dvs en strikt 
formell ordning utan hänsyn till vad det är 
för slags föremål. Man kan gå från föremå
let till dess dokumentation och tvärtom 
med hjälp av inventarienumret. Katalogen 
ordnas efter någon egenskap hos föremå
len. Med katalogens hjälp ska man kunna 
gå från en frågeställning till dokumentatio
nen och sedan vidare till föremålen. Som 
synes kan register och kataloger, dvs resul
taten av dokumentationsverksamheten, 
också kallas dokumentation.

Man har i ”Dokumentera!” tänkt sig att 
registrering och katalogisering går till på 
följande sätt:

Registrering
a) Insamling av summariska uppgifter
b) Införande i huvudliggare eller på regis

terkort; numrering
c) Sortering efter inventarienummer = re

gister eller liggare

Katalogisering
a) Klassificering; insamling av utförliga 

uppgifter
b) Införande på katalogkort
c) Systematisk sortering = katalog

Terminologin är knuten till ett bestämt ar
betssätt. SAMOREG har emellertid ambi
tionen att uppgifterna bara ska behöva fyl
las i en enda gång på en sk ”huvudblan
kett”, möjligen kompletterad med en hu
vudliggare. Arbetsgången skulle då i prin
cip se ut så här:

a) Eventuell huvudliggare fylls i
b) Insamling av uppgifter, klassificering,

benämning osv
c) Huvudblanketten fylls i, eventuellt ko

pieras eller dataregistreras
d) Sortering i register eller kataloger

Här syns det omedelbart, att termerna ”ka
talogisering” och ”registrering” delvis sam
manfaller också i ”Dokumentera!”, när 
man försöker använda dem på ett annat 
arbetssätt.

Terminologin måste vara sådan, att den 
kan användas om båda arbetssätten utan 
att det uppstår missförstånd. Det innebär 
att varje moment, dvs a-d, bör få ett eget 
namn. Momenten b-d bör också få ett sam
manfattande namn, som skiljer dem från 
moment a.

Moment a motsvarar närmast vad som i 
”Dokumentera!” kallas ”registrering”. 
Numreringen med inventarienummer mås
te göras, antingen den görs separat i en 
liggare eller fylls i på en huvudblankett (jfr 
moment c). Detta är en viktig händelse i ett 
museiföremåls historia, eftersom det däri
genom blir ett museiföremål i egentlig me
ning från att bara ha varit ett föremål som 
museet äger eller disponerar. Momentet 
kan kallas ”registrering” (av föremålet), 
men jag vill kalla det ”accession” (till mu
seets samlingar) eller möjligen ”accedering”. 
Verbet skulle bli ”accedera”.

Moment b vill jag kalla ”katalogisering”, 
möjligen något oegentligt. Termen används 
emellertid redan på många håll i den bety
delsen, som ligger nära förslaget i ”Doku
mentera!”. Det är också svårt att hitta en 
lämpligare term. Alternativet är ”klassifi
cering” kombinerat med ”forskning”, ”un
dersökning” e d.

Moment c vill jag kalla ”registrering” (av
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2. Föremålsdokumentation: SAMDOK 
och SAMOREG.

uppgifter). Det strider inte mot normalt 
språkbruk och lämpar sig dessutom för den 
datorisering, som föremålsdokumentatio- 
nen säkert kommer att genomgå.

Moment d kan helt enkelt kallas ”sorte
ring”. Vid en dataregistrering faller det 
bort. Det är då inprogrammerat och an
vänds, när man vill få ut uppgifter från 
datorn.

Jag har inget förslag till vad man gemen
samt ska kalla momenten b-d. ”Registre
ring” och ”katalogisering” bör inte använ
das, därför att vi då säkert snart är tillbaka 
i det gamla förvirrande språkbruket.

Termerna ”register” och ”katalog” kan 
enligt min mening användas på det sätt, 
som föreslogs i ”Dokumentera!”, utan olä
genhet.

Termerna ”dokumentation” och ”före
målsdokumentation” använder jag på sam
ma sätt som i ”Dokumentera!” dvs som en 
sammanfattning av accedering, katalogise
ring, registrering, sortering, märkning och 
fotografering. Termen ”dokumentation”

har den fördelen, att den leder tanken bort 
från själva arbetet att dokumentera till det, 
som är detta arbetes ändamål, att besvara 
frågor om och kring föremålet.

”Dokumentation” används i museisam- 
manhang också för en annan verksamhet, 
nämligen SAMDOK. I den här artikeln me
nas med ”dokumentation” av föremål, i 
SAMDOK är ”dokumentation” en doku
mentation av nutida miljöer och liv med 
föremål. Jag har försökt åskådliggöra skill
naden i bild 2. När man talar om ”föremåls
dokumentation” menar man normalt ”do
kumentation av föremål”. Men talar man 
om ”bilddokumentation” kan man mena 
både ”dokumentation av bilder” och ”doku
mentation med bilder”. Normalt uppstår 
det antagligen inga missförstånd angående 
de olika användningssätten av termerna 
”dokumentation”, ”föremålsdokumenta
tion” och ”bilddokumentation”, men man 
bör vara medveten om skillnaderna.

Föremålsdokumentationens teori

Utgångspunkten för det som jag vill kalla 
”föremålsdokumentationens teori” är 
mycket enkel. Föremålsdokumentationen 
tjänar ett praktiskt syfte, att besvara frå
gor om föremål.

”Alla museets verksamheter behöver do
kumentation” kallas en illustration i ”Do
kumentera!” (bild 3). Studerar man den 
närmare, ser man att de som frågar efter 
dokumentation i stort sett sönderfaller i tre 
kategorier. Den första är museifolket, som 
naturligtvis har det största och mest varie
rade behovet av dokumentation helt enkelt 
för att kunna utföra sitt arbete. Den andra 
är forskarna, som behöver uppgifter om fö
remålet och dess bakgrund, sakuppgifter 
men däremot sällan information om vad 
som händer föremålet på museet. Den tred
je och sista kategorin är museibesökarna 
eller, mer allmänt uttryckt, allmänheten, 
som också efterfrågar uppgifter, men också 
kanske vill veta, t ex vad en förfader skänk
te till museet. Gränserna mellan de tre ka
tegorierna är naturligtvis flytande. Musei- 
folk bedriver forskning och behöver sak
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uppgifter inför utställningar mm. Bland 
allmänheten finns det amatörfor skare, som 
ibland är mycket kvalificerade.

De frågor, som ett dokumentationssys
tem ska besvara kan delas upp i fyra stora 
kategorier, kategorier som samtidigt talar 
om vilka funktioner systemet ska ha:

1. Identifikationsfrågor av typen ”Vilket 
av de föremål jag ser framför mig är det 
med inventarienumret xxx?”, ”Hur såg 
det stulna föremålet ut och vilka känne
tecken hade det?”, ”Är det här föremålet 
märkt med rätt inventarienummer?” 
etc.

2. Frågor i samband med administrativt 
museiarbete, som t ex ”Har museet re
dan ett föremål av samma typ?”, ”Vem 
fick vi föremålet av?”, ”Har några vill
kor för föremålets hantering satts upp i 
samband med förvärvet?”, ”Var finns fö
remålet just nu?”, ”Är föremålet vi lånar 
ut tillräckligt försäkrat?”, ”Vilka före
mål passar till den här utställningen?”, 
”Vilken vård och konservering har ut
förts på föremålet?” etc.

3. Faktafrågor om föremålet och dess bak
grund, där dokumentationen ska funge
ra som en kunskapsbank. Frågorna kan 
vara olika vittfamnande, från relativt 
begränsade frågor rörande det enskilda 
föremålet, som t ex ”Vad är det här för 
slags föremål och vad användes det 
till?”, ”Hur gammalt är föremålet?”, 
”Vem använde föremålet?” etc, till stora 
frågor, där det enskilda föremålet bara 
ger en liten del av svaret, som t ex ”Hur 
bedrev man åkerbruk förr?”, ”Hur levde 
folk förr?” etc.

4. Frågor om det finns annan dokumenta
tion om föremålet, dvs att blanketten 
eller katalogkortet fungerar som sökin
strument i arkiv, bildarkiv, bibliotek 
osv.

Bild 4 visar hur de uppgifter, som registre
ras genom föremålsdokumentationen, ska 
fylla sina nyssnämnda funktioner. De kan 
delas upp i uppgifter om själva föremålet 
och uppgifter om dess bakgrund.

Till uppgifterna om föremålet hör först 
och främst en beskrivning av det, mått,

3. Alla museets verksamheter 
behöver dokumentation.
(Ur ”Dokumentera”, s 9.)

39



IdervU-flkatuorv K urvs k aps baa k

A dm i ni s i ra 11 v t 
rausei arbete.

Soki-astru.rae.rvt

FörvärvsornstdacUg-
h-e-ter
Utstä.U.ai.aga.r och

i Lan. deposi.t1.0a I A ©i 1 * ,. (/. i 4. poremalsdokumentationens1 Vard, konserven aq 1 . . 7 . . OT,
1---------------— -i junktioner och innehall.

vikt, färg, utseende, påskrifter och inskrip
tioner på det osv. Dessutom kan dess be
nämning, klassificering etc, som så att säga 
beskriver föremålet genom att jämföra det 
med andra föremål, räknas som uppgifter 
om föremålet. Uppgifterna om ett föremål 
ska idealiskt sett beskriva det så bra, att 
man omedelbart kan känna igen det och 
kanske tom föreställa sig det, utan att ha 
det till hands.

Bakgrundsuppgifterna kan, till skillnad 
från uppgifterna om själva föremålet, bara 
undantagsvis hämtas från en undersökning 
av föremålet självt. Sådana undantag är 
t ex signaturer och datum på föremålet. An
nars måste bakgrundsuppgifterna hämtas 
från de mest skilda håll (se bild 5). De utgör

tillsammans föremålets historia i summa
risk form, vilket jag försökt åskådliggöra i 
bild 6. Det är en klar skillnad mellan ett 
föremåls förmuseala historia, som intresse
rar alla kategorier av frågeställare, och 
dess museala historia, som nästan enbart 
har intresse för museifolk.

Ett dokumentationssystem, som före- 
målsdokumentationen är, ska inte bara in
nehålla de uppgifter, som ger svar på frågor 
om föremålen. Det måste också gå att leta 
upp de rätta uppgifterna, det måste finnas 
ett söksystem. Vill man ha uppgifter om ett 
speciellt föremål ska man kunna leta via 
dess ”unika identifikation”, inventa- 
rienumret. Vill man leta upp föremål med 
en viss funktion, från en viss tid eller en
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5. Museernas dokumentation 
gäller inte bara föremål.

viss ort eller t o m en viss miljö, som ägts av 
en viss person etc måste man kunna söka 
efter funktion, tid, ort, person, kanske so
cial ställning osv. Varje sätt att söka på 
kallas en sökingång.

Ett söksystem ska vara konstruerat så, 
att man lätt och snabbt hittar de uppgifter

man letar efter, också i stora mängder av 
information. Traditionellt består söksyste
met på ett museum av en mängd olika 1ig- 
gare, register och kataloger, ordnade efter 
inventarienummer, person, ort etc. Var och 
en av dessa motsvarar en eller möjligen två 
sökingångar, när t ex personerna i ett per-

6. Föremålsdokumentation 
som kunskapsbank.

TiLlverk- Historik
nings upp- Fyndort
gifter

Uppgifter om 
Förvärvs- - piacerung 
Uppgifter - lån-depositioner 

- värd konservering 
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publicering 6
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sonregister är ordnade också efter ort. Ju 
fler sökingångar man har, desto snabbare 
går sökningen. Men det är besvärligt att 
hålla ett stort antal liggare, register och 
kataloger i gott stånd.

Det är här, som datortekniken kommer 
oss till mötes. Den gör det inte lättare och 
snabbare att dokumentera föremålet. Inte 
heller får uppgifterna högre kvalitet i da
torn, det är lätt att råka ut för GIGO- eller 
SISU-efFekten (”Garbage in - garbage out” 
resp ”Skräp in — skräp ut”). Men datorn gör 
det så mycket lättare att söka upp och sam
manställa de uppgifter man vill ha.

Med datorns hjälp bör det också bli möj
ligt att kunna söka efter föremål, bilder, 
arkivalier etc på samma sätt, med andra 
ord nå fram till det, som kallats ”det totala 
informationssystemet”. Därigenom skulle 
det bli mycket lättare att ta fram mångsi
dig information om föremål, personer, mil
jöer osv.

Föremälsdokumentationen i praktiken

Ansvaret för hur föremålen ska dokumen
teras ligger på de enskilda museerna. SAM- 
OREGs uppgift är att utarbeta ett system 
för en samordnad föremålsdokumentation,

Summary
Documentation of objects in theory

On the basis of his work as secretary of the Coor
dination Group for Documentation at Swedish 
Museums, SAMOREG, the author presents a 
proposal for terminology and some principles for 
documentation of objects.

The terminology proposal assumes that the 
documentation work can be organized in diffe
rent ways, either in a single operation, "cata
loguing”, or supplemented by some type of sum
mary recording in a main catalogue, called "re
cording” or "accession”. Both cataloguing and re
cording can then be divided into different opera
tions, each with its own name. The superordinate 
concept is "documentation”.

The point of departure for the principles of the 
documentation system is that it shall be adapted 
to its users, museum people, researchers and the

och på längre sikt också ett system för en 
samordnad bilddokumentation. SAMOREG 
har just nu ett övergripande ansvar för de 
här frågorna, ett ansvar som det är oklart 
var det ska ligga i framtiden.

Men olika slags museer har olika pro
blem och behov i fråga om föremålsdoku- 
mentationen, något som kommer till klart 
uttryck i den sektorsindelning, som gjorts i 
”Dokumentera!”. De fem sektorer som an
gavs där, arkeologi, etnografi, konst, (all- 
män)kulturhistoria och naturhistoria, ska 
enligt SAMOREGs riktlinjer ha var sitt 
sektorsansvariga museum. De får vart och 
ett ett övergripande ansvar för sin sektor.

Nordiska museet, som är det sektorsan
svariga museet för kulturhistoria, har länge 
haft sådana uppgifter, bl a genom det no
menklatur- och klassifikationsarbete, som 
länge bedrivits vid museet. Nordiska mu
seets ansvar för föremälsdokumentationen 
kommer säkert i framtiden att bli mycket 
större, eftersom de flesta regionala och lo
kala museerna i landet har kulturhistoris
ka samlingar. Museet kommer säkert också 
att bli flitigt anlitat i datafrågor, där det 
har en ledande ställning genom Älvsbyn- 
projektet och genom övertagandet av Kul
turarvet med dess REFORM-databas.

public. It shall be able to give an identification of 
the object, to answer questions relating to admin
istrative museum work, function as information 
bank, and contain an efficient retrieval system. 
In the future it may be foreseen that computers 
are used for information retrieval also in systems 
for documentation of objects. Every museum 
documentation system must also have in view its 
integration with other museum documentation 
systems, documentation of objects with docu
mentation of pictures, documentation of pictures 
with documentation of records, bibliography 
with documentation of objects, etc.

The article concludes with some reflections on 
the role of SAMOREG, of the sectorial museums, 
among which Nordiska museet, and the indi
vidual museum, in the documentation of objects.
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