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Det är en konst att packa på ett ändamålsenligt 
sätt. Flera av de stora museerna har egna packmäs-
tare eller anlitar externa tekniker med specialkun-
skap för att packa föremål och konst. En ända-
målsenlig packning minskar risken för att föremål 
skadas vid förflyttning, men packmaterial och 
hantering sliter också på museiföremål. Det är flera 
saker att tänka på:

• Val av packmaterial och packmetod.
• Dokumentation av packningen.
• Behöver packlösningen kunna återanvändas

och packmaterialet sparas?

Det bästa för föremålet

Många mindre museer saknar specialiserad perso-
nal, som till exempel packmästare och konservator, 
och ofta är det samma person som utför de olika 
momenten i förflyttningen. När specialiserad per-
sonal finns är det bra om flera kompetenser samar-
betar för att hitta den bästa lösningen, till exempel 
packmästare och konservator.

Om extern personal ska packa museets föremål 
behöver de få all nödvändig information om hur 
föremålet ska hanteras, packas och om hur pack-
ningen ska dokumenteras. Standarden Bevarande 
av kulturarv: Packmetoder för transport (SS-EN 
15946:2011) kan användas som underlag för att skapa 
instruktionerna. Den som ska kontrollera föremå-
lets tillstånd mot tillståndsrapporten bör närvara 
vid såväl nedpackningen som uppackningen.

Det kan vara bra att låta packade föremål ackli-
matiseras. Låt lådor och förpackningar stå oupp-
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De vanligaste packmetoderna är:

• Mjukpackning (se ordlista)

• Transportlåda

• Säkring direkt på pall

packade i ett dygn för att inte chocka föremålen 
med ny temperatur och luftfuktighet. Särskilt 
påfrestande är skillnaden mellan inomhus- och 
utomhusklimat, men också förflyttning mellan 
olika rum inomhus kan innebära en risk för före-
målet eftersom temperatur och luftfuktighet oftast 
varierar mellan olika platser.



2

Ta reda på föremålets egenskaper

• De största måtten?

• Vikt?

• Typ av material (till exempel hårt eller mjukt)?

• Konstruktion (till exempel pendlande delar, 
ojämvikt)?

• Hållfasthet (till exempel sprött, skört)?

• Är ytan känslig mot repor? 

• Är ytan känslig mot smutsansamlingar  
(skrovlig yta, pudrande yta)?

• Är föremålet skrymmande (till exempel  
textilier som behöver rullas)?

• Är föremålet nedbrutet (lösa delar, flagnande 
färg)?

• Är föremålet skadligt för människor  
(innehåller ohälsosamma ämnen, vasst, tungt, 
otympligt)?

Gör en riskbedömning när du planerar. 
Vad kan hända?

• Lösa delar av föremålet kommer bort,  
exempelvis nycklar till skåp eller lock till askar. 

• Packmaterialet skadar föremålet genom kemisk 
påverkan eller genom att repa eller slita på 
föremålets yta.

• Den som ska packa får otillräcklig information 
om hur föremålet ska hanteras.

• Personal skadar sig eftersom föremålet är tungt, 
otympligt eller innehåller ohälsosamma ämnen.

• Kollit visar sig vara för stor för att ta in genom  
en dörr, hiss eller passage. 

• Föremålet förblir packat under en mycket längre 
tid än beräknat. 

• Kollit hanteras på ett annat sätt än det är tänkt, 
exempelvis upp och ner.

Vissa museer packar sina föremål så att de skyd-
das mot klimatvariationer vid förflyttning, genom 
att inreda klimatlådor (se ordlista) eller tätpacka 
(se ordlista). Ibland kan det vara bättre att fästa 
och säkra stora och komplicerade föremål inuti en 
transportlåda eller direkt på en pall istället för att 
slå in dem i packmaterial. Här är det viktigt att 
transportsättet planeras så att föremålet inte utsätts 
för väder och vind.

Ibland behöver textilier, eller mycket stora mål-
ningar på duk, rullas för att kunna transporteras. 
Här är det bra att utföra packningen tillsammans 
med en konservator. Det bästa är dock att inte för-
ändra föremålet för att packa det. Exempelvis kan 
stora pappersark transporteras plant mellan skivor 
istället för att rullas.

Arbetsmiljö och säkerhet

Det som är bra för personalen är också bra för före-
målet. Se till att packbordet är i bra arbetshöjd, att 
det är god belysning och att det finns hjälp att lyfta 
om föremålet är tungt. Ha rena handskar. En guide 
till hur du kan välja arbetshandskar för att hantera 
föremål vid packning finns i bilaga C i standarden 
Bevarande av kulturarv: Packmetoder för transport 
(SS-EN 15946:2011). 

Planera packningen

• Vad ska föremålet skyddas mot under förflyttningen? 
• Det är bra att känna till vilket transportsätt som 

har planerats in, det kan påverka hur föremålet 
ska packas. Exempelvis kan extra stötdämpning 
eller klimatskydd behövas.

• Du som packar behöver få tillgång till föremålets 
tillståndsrapport för att veta om föremålet är känsligt. 

• Ta reda på föremålets egenskaper. I bästa fall 
finns denna information i tillståndsrapporten.  

• Det kan krävas skyddsutrustning om föremålet 
kan antas innehålla ohälsosamma ämnen (till 
exempel insektsbekämpningsmedel eller mögel). 
Läs mer i Vårda väl-bladet Kemiska hälsorisker 
inom kulturvården – hur skyddar vi oss?

• Planera för hur de dokument som ska följa med 
föremålet ska packas. Till exempel kan de place-
ras i en väl fäst plastficka utanpå en transportlåda, 
eller på insidan av transportlådans lock. 

• Är packningen komplicerad och föremålet 
mycket känsligt? Ta hjälp av erfarna packmästare 
och konservatorer.

• Även återpackning efter en utställning behöver 
planeras väl. Titta på packprotokoll (se nedan) och 
bilder från uppackningen innan du påbörjar åter-
packningen. Avsätt tid för att ta fram packmaterial 
och att packa ett föremål i taget, samt plats för att 
ställa nedtagna och packade föremål på.
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Packlista

Vid packning av många föremål åt gången är det 
viktigt att det finns en packlista där alla kollin i en 
försändelse listas. Det ska gå att identifiera ett kolli 
utifrån packlistan, antingen genom föremålets/
föremålens objektnummer eller utifrån ett särskilt 
kollinummer. Kollits storlek i höjd, bredd och djup 
ska finnas med tillsammans med annan relevant 
information som den som ska utföra förflyttningen 
behöver.

Om flera föremål är packade i samma låda eller 
på samma pall bör det framgå av packlistan vilka 
föremål som ett kolli innehåller. Vid uppackning 
ska föremålen bockas av mot packlistan. 

Om varje föremål är packat för sig används ofta 
föremålets objektnummer för att kunna identifiera 
ett kolli. För att lättare kunna identifiera varje upp-
packat föremål och bocka av det på listan kan det 
vara bra om även föremålets storlek och en bild på 
föremålet finns med på packlistan. 

Packprotokoll

Dokumentation av packningen kan göras på olika 
sätt beroende på museets behov. Ett packprotokoll 
är en manual för hur ett föremål eller ett kolli ska 
packas och packas upp. Istället för att göra ett sepa-
rat packprotokoll noteras ibland packanvisningen i 
föremålets tillståndsrapport. I andra fall gör museet 
ett gemensamt dokument med packanvisningar för 
en hel grupp föremål som ska packas på samma 
sätt, i samma låda eller på samma pall. 

I packprotokollet anger den som packar vilka 
packmaterial som har använts, i vilken ordning 
packmomenten har gjorts och annat som är viktigt 
att komma ihåg vid uppackning. Tänk på att det 
oftast är någon annan som ska packa upp föremålet 
och förstå protokollet, skriv därför enkelt och tydligt. 
Ett packprotokoll blir ännu tydligare med bilder.

Ett exempel på vad ett packprotokoll ska inne-
hålla finns i bilaga B i standarden Bevarande 
av  kulturarv: Packmetoder för transport (SS-EN 
15946:2011). 

Packmaterial

Packmaterialen ska skydda föremålet. Men föremål 
kan också skadas av packmaterialet, till exempel 
genom att ytor repas eller att nedbrytande ämnen 
avsätts på föremålet. Val av såväl packmaterial som 
packmetod är särskilt viktigt om föremålet ska för-
varas i packmaterialet eller om det finns risk att det 
inte hinner packas upp direkt efter en flytt. 

Om du ska återanvända packmaterial, exempelvis 
när ett föremål ska returneras efter ett lån, kontrol-
lera att packmaterialet inte innehåller skadedjur, 
och att det är helt och rent. Återvinn och ersätt det 
som är trasigt.  

Att återanvända är bra, men gammalt pack-
material kan vara nedbrutet. Om materialet har en 
påtaglig lukt är det en indikation på att det kan vara 
skadligt för föremålen. 

Fråga en konservator vad som är bra  packmaterial 
för olika föremålskategorier. Ta också hjälp av 
Riksantikvarieämbetets två Vårda väl-blad  Material 
för utställning, förvaring och packning: Allmänna ut-
gångspunkter och Material för utställning, förvaring 
och packning: Vanliga material. 

Föremål packas för att

• skydda föremålet mot väder och vind

• skydda föremålet mot damm och luftföro
reningar

• skydda föremålet mot smuts och fett från 
händer vid hantering

• hjälpa de som hanterar föremålet att lyfta 
utan att skada konstruktionen

• skydda föremålet mot tryckskador och 
 deformation 

• skydda föremålet vid eventuella fall och 
stötolyckor

• stötdämpa mot vibrationer vid förflyttning 
och transport

• skydda föremålet mot variationer i tempera
tur och luftfuktighet 

• minska risken för skadedjursspridning mellan 
olika platser 

• skydda personal som ska flytta på föremålet 
och ge dem möjlighet att kunna lyfta, bära 
eller transportera föremålet på ett ergono
miskt sätt.
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Packa ändamålsenligt

• Gör det enkelt. Det är oftast någon annan än du 
som ska packa upp.

• Utgå från föremålets material när du väljer pack-
material. 

• Utgå från föremålets form. Föremålet bör få stöd 
från alla sidor utan att det blir press från någon av 
sidorna.  

• Anpassa mängden material till föremålet. Vira 
inte in föremålen i packmaterial i flera varv, det 
innebär onödig hantering. Med mindre mängd 
material blir det lättare kollin och mindre tryck 
på föremålet. 

• Lås, bind och fäst lösa delar på föremålen stadigt 
(till exempel lådor i en möbel) eller packa dem 
separat (till exempel lock från en kanna).

• Använd aldrig tejp, spik eller skavande buntband 
direkt på föremålet.

• Använd transporthäck eller transportram vid 
komplicerade packningar. 

• Ta gärna med bilder på packningen i packproto-
kollet. Det underlättar för den som ska packa upp 
eller återpacka ett föremål. 

• Märk paketet med objektnummer och/eller det 
kollinummer som finns i packlistan samt rele-
vanta anvisningar (exempelvis ”denna sida upp”).

Transportlådor, kartonger och askar 

Vanligen består en transportlåda av ett hårt yttre 
skal som inreds med stötdämpande material, 
exempelvis cellplast (se ordlista) i polyeten. Många 
museer använder också transportboxar i plast eller 
flyttkartonger. De generella råden för transport-
lådor gäller även när mindre föremål packas i 
enklare askar och kartonger:  

När är packningen bra nog? Ofta behöver packningen anpassas till museets resurser. Foto: Riksantikvarieämbetet.
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• Lådan ska vara tillräckligt stor och robust nog för 
föremålets tyngd.   

• Lådan ska stå stadigt, tyngden i lådan ska vara 
jämt fördelad så att den inte välter. 

• Föremålet ska låsas fast i lådan så att det inte åker 
omkring under transporten. Det kan exempelvis 
göras genom att spänna fast föremålet med mjuka 
band eller fylla ut tomrum med kartong eller 
cellplast. 

• Stapla inte föremål på varandra i lådorna, packa 
hellre varje föremål för sig.

• Det blir enklare att packa i och ur om någon av 
sidorna på lådan går att lyfta bort eller vika ner.

• Montera handtag på lådor i bärhöjd för en bättre 
ergonomi, inte för lågt eller för högt. 

• Stora transportlådor kan förses med reglar  
undertill så att en pallyftare eller truck får plats 
under lådan. 

• Ett tips vid packning och uppackning av kom-
plicerade föremål är att fästa ett foto på lådans 
innehåll på insidan av lådans lock. Då blir det 
enkelt att se hur föremålet åter ska placeras och 
säkras i lådan.   

Numrera och märk 

Märk tydligt med objektnummer och/eller kolli-
nummer utanpå packmaterialet eller lådan. Av 
säkerhetsskäl kan det vid förflyttning vara bra att 
låta bli att skylta med bild eller namn på vad det är 
för föremål som är packat, eftersom det kan finnas 
en stöldrisk. Vid magasinering kan det däremot 
vara till hjälp att fästa en bild av föremålet utanpå 
förpackningen.

Se till att inte skada det packade föremålet när 
du märker förpackningen. Mjukt packmaterial 
bör märkas innan föremålet packas in i det, för att 
inte riskera att pennor trycker eller läcker igenom 
förpackningen.

Det finns en internationell standard för de 
 grafiska symboler som används för att märka  kollin 
som ska transporteras, Packaging – Distribution 
packaging – Graphical symbols for handling and storage 
of packages (ISO 780:2015).

Packa upp

Före uppackning: 

• Vänta ett dygn med att packa upp för att låta 
föremålen acklimatiseras.

• Ha föremålets tillståndsprotokoll och pack-
protokoll tillhands. 

• Förbered ett arbetsbord i en bra arbetshöjd där 
föremålet kan packas upp. 

• Förbered en plats att ställa det uppackade före-
målet på. 

• Förbered en plats för förvaring av  packmaterialet. 
Tänk på att stora mängder packmaterial på 
samma ställe ökar risken för brandspridning. 

• Titta på packprotokollet. Här står om det är 
något särskilt man behöver tänka på, exempelvis 
vilka delar som ska öppnas först.

• Titta på tillståndsrapporten. Är det något man 
behöver tänka på, till exempel att föremålet ska 
lyftas på ett särskilt sätt eller att någon del i  
föremålet är särskilt känslig? 

• Kontrollera packmaterialet utanpå. Om det har 
blivit skadat kan det vara ett tecken på att något 
har hänt under transporten. Det behöver doku-
menteras. Gör en notering i packprotokollet och 
ta gärna en bild. 

Vid uppackning:

• Kontrollera packmaterialet efter eventuella  
lossnade föremålsdelar eller tecken på skadedjur.

• Jämför packprotokoll med packningen. Om något 
inte stämmer, notera det på packprotokollet. 

• Ta hand om packmaterialet. Ta bort tejprester. 
Vik ihop med insidan inåt för att hålla det rent. 
Om det finns en transportlåda kan föremålets 
packmaterial förvaras i den. Märk packmaterial 
eller transportlådor så att det tydligt framgår 
vilket föremål de tillhör. Uppackade lådor märks 
med ”tom”.    

• Spara packmaterialet på en ren och torr plats, 
gärna på en hylla eller pall så att det inte förvaras 
direkt på golvet.  

• Signera och eventuellt uppdatera packprotokollet.
• Spara packprotokollet, antingen i en särskild 

pärm eller inuti transportlådan. 
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Om du överraskas vid uppackningen av att före-
målet är skadat, eller att det inte stämmer överens 
med protokoll och packlistor, kontakta genast den 
som äger föremålet. En konservator kan hjälpa till 
att bedöma en skada. Om du är den som har lånat 
in föremålet ska du tänka på att det är den som äger 
föremålet som ska bestämma om eventuella åtgär-
der. Om du skulle upptäcka tecken på skadedjur, 
packa genast in föremålet i dess packmaterial och 
ställ det i karantän. 

Ordlista

Cellplast. Även kallat skumplast. Används som stöt-
dämpande material vid montering och packning 
av föremål. Det finns i många olika varianter och 
med olika egenskaper. 

Klimatlåda. En transportlåda med hårda väggar 
som är inredd med isolerande material och är helt 
tät för att minska variationer i temperatur och 
förhindra variationer i luftfuktighet. 

Mjukpackning. En packning där hård transportlåda 
inte används, utan endast mjuka packmaterial 
som textil, papper eller plast. 

Transporthäck och transportram. En stabil stomme 
som håller föremålet på plats i exempelvis en låda 
eller på en pall. Syftet kan vara att föremålets yta 
ska vidröras så lite som möjligt, eller att belast-
ningen ska komma på rätt punkter. 

Tätpackning. En teknik där alla öppningar i pack-
materialet försluts helt lufttätt (med tejp eller på 
annat sätt). Syftet är att minska risken för skade-
djur, minska variationer i temperatur och förhin-
dra variationer i luftfuktighet. Kan avse mjuk-
packning eller transportlåda.
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