
1

Det finns många anledningar att flytta och 
transpor tera föremål. När ett föremål i museisam-
lingar flyttas, antingen inom eller utanför museet, 
finns risk att det kommer bort eller skadas. Med 
en genomtänkt plan kan många risker förebyggas. 
Undvik osäkerhet om hur skador uppkommit på  
föremål genom att dokumentera föremålens till-
stånd innan de flyttas. Undvik skador på såväl 
personal som föremål genom att packa på ett 
ändamålsmässigt sätt. Vissa föremål kan behöva 
konserveras eller specialpackas även inför förflytt-
ning inom museets egna lokaler. 

Använd standarder för att kvalitetssäkra rutinerna

Många museer har policyer eller rutindokument 
som beskriver hur organisationen arbetar med 
förflyttning av föremål. Spectrum är en standard 
för samlingsförvaltning som kan vara ett stöd vid 
utformning av policyer och rutiner för exempelvis 
in- och utlån eller andra förflyttningstillfällen. 

Många arbetsuppgifter när föremål ska flyttas

På många museer är det en och samma person som 
utför de olika momenten vid förflyttning av föremål, 
men det är också vanligt att olika personer har spe-
cialkunskap för att utföra de olika arbetsuppgifterna: 

• Planera förflyttningen, boka transportbilar och 
teckna avtal och försäkringar. 

• Kontrollera, dokumentera och bedöma föremålets 
tillstånd.

• Packa föremålet.

Flytta föremål: Planering

Vårda väl
Riksantikvarieämbetet november 2018

En stor del av de skador som uppkommer på föremål i museisamlingar sker i samband med att 

föremålen hanteras, flyttas och transporteras. Förflyttning av konst- och kulturarvsobjekt behöver 

planeras väl för att minska risken för skador. Detta Vårda väl-blad riktar sig till dig som packar,  

transporterar och vårdar föremål i samlingar och är ett av fyra Vårda väl-blad om att flytta föremål. 
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När flyttas föremål?

• Föremålet ska få en annan placering på  
museet (exempelvis magasinsflytt eller  
omplacering).

• Föremålet ska undersökas, fotograferas,  
konserveras eller forskas på.

• Föremålet ska användas i museets publika 
verksamhet.

• Föremålet ska lånas ut.

• Föremålet ska byta ägare vid avyttring.
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När ska placering av föremål registreras i museets samlingssystem och när ska museet begära ankomst- och mottagningshandlingar? 

Samlingsförvaltningsstandarden Spectrum kan användas för att strukturera arbetet med att flytta föremål. Foto: Riksantikvarieämbetet.

Är ni flera som samarbetar behöver den som pla-
nerar se till att information och dokument kommer 
vidare i arbetsprocessen. Förutom personal från det 
egna museet kan exempelvis en speditör anlitas för 
att transportera föremålet. Även tillståndsbedöm-
ning och packning är tjänster som museer ibland 
köper in. För att göra det möjligt för alla att prata 
samma språk finns standarder där rutiner och 
arbetssätt kring förflyttning av föremål noggrant 
beskrivs. Standarderna kan användas som inspira-
tion vid planering eller som underlag för museets 
policyer och rutindokument. Vid upphandling av 
en tjänst kan museet efterfråga att tjänsten utförs i 
enlighet med någon av standarderna. Då är det bra 
att känna till i detalj vad som står i standarden. 

Dokumentera för att spara resurser 
och undvika osäkerhet

Det går åt mycket tid för att planera transportvägar 
och transportsätt och att dokumentera föremålets 
tillstånd och packning. Detta ska dock vägas mot 

Standarder underlättar för alla som arbetar 
med en gemensam uppgift att tala samma 
språk. 

SS-EN-standarder är dokument som har 
tagits fram på europeisk nivå

• SS-EN 16095 
 Bevarande av kulturarv – Tillståndsrapport för 

flyttbart kulturarv

• SS-EN 15946 
 Bevarande av kulturarv – Packmetoder för 
 transport

• SS-EN 16648 
 Bevarande av kulturarv – Transportmetoder 

Spectrum är en standard för museer och andra 
förvaltare av samlingar. I standarden beskrivs 
de olika aktiviteterna i samlingsförvaltningen 
och hur de bör dokumenteras.
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att det lätt kan ske skador vid förflyttning. Det är 
dyrt att konservera om en skada skulle uppstå, och 
många skador är svåra att åtgärda. Tiden som läggs 
på planering och dokumentation kan fås igen när 
föremålet ska packas upp.

För att undvika osäkerhet kring om en skada har 
uppkommit på ett föremål, och när den i så fall har 
uppkommit, är det viktigt att göra en tillstånds-
kontroll (se ordlista) och dokumentera föremålets 
tillstånd innan det flyttas. Dokumentationen 
brukar sammanställas i en tillståndsrapport (se 
ordlista). Efter förflyttningen kontrolleras före-
målets tillstånd genom att jämföra den information 
som finns i tillståndsrapporten med hur föremålet 
ser ut. Skulle något hända under förflyttningen 
kan tillståndsrapporten komma att användas vid 
ett eventuellt försäkringsärende. Läs mer om att 
dokumentera föremålets tillstånd i Vårda Väl-bladet 
Flytta föremål: Tillståndsdokumentation.

Även packningen av föremålet behöver dokumen-
teras, exempelvis genom att fotografera packningen, 
sammanställa ett packprotokoll (se ordlista) och 
eventuellt en packlista (se ordlista). Dokumentatio-
nen används för att kontrollera att allt har kommit 
med, att inget har hänt med kollit under transporten 
och för att kunna återpacka på samma sätt. Läs mer 
om att packa och dokumentera packning i Vårda 
Väl-bladet Flytta föremål: Packning.

Det är viktigt att de dokument som fylls i vid 
tillståndkontroll och packning följer med föremålet 
och att den personal som tar emot föremålet får 
dokumenten. Kopior ska finnas hos den som har 
lånat ut föremålet. 

Flytta många föremål

När flera föremål ska flyttas eller transporteras 
samtidigt är det bra om det finns en packlista. Alla 
kollin i en försändelse ska gå att identifiera så att 
listan kan bockas av när de packade föremålen las-
tas på transporten, när de har kommit fram till sin 
destination och när de ska packas upp. Att fotogra-
fera varje föremål och varje packning underlättar 
uppackningen och minskar risken för att föremål 
kommer bort. 

Försäkringar och ansvar

Det är viktigt att komma överens på förhand om 
vem som är ansvarig om något skulle hända under 
förflyttningen. 

Inför ett utlån kan museet be om att få en verk-
samhets- och säkerhetsrapport (se ordlista) från den 
organisation som ska låna föremålet. Båda parter 
måste komma överens om försäkringsvillkor på 
förhand. I ett låneavtal specificeras bland annat 
vem som ansvarar för att teckna försäkring och vad 
försäkringen ska täcka. Försäkringsbolagen kan i 
sin tur ställa krav på packning, transportsätt och 
säkerhet under förflyttningen. 

Föremålet bör vara försäkrat hela vägen, under 
transport, mellanförvaring och uppackning och 
under vistelseperioden på den nya platsen. Vid 
bokning av extern transport behöver det klargöras 
när speditörens försäkring träder i kraft – om något 
händer vid lastning eller lossning, vem har ansvaret 
då? En speditör kan ge råd om försäkring under 
transport. 

Vid planering av utlån av föremål utomlands är 
SS-EN-standarderna för packning, tillståndrapport 
och transport särskilt viktiga underlag för gemen-
samma överenskommelser. Läs mer om att  planera 
transporter i Vårda Väl-bladet Flytta föremål: 
Transport.

Vad kan hända? Några risker att fundera över:

• Föremålet kan skadas av hantering, pack-
material, klimatvariationer eller vibrationer 
under förflyttningen.

• Föremålet kan komma bort.

• Kollit kan vara för stort för dörröppningar, 
 hissar och bilar.

• Kollit kan vara oväntat tungt.

• Personal kan skada sig vid hantering av 
 föremålet.

• Brist på plats för att arbeta och placera föremål.

• Ökad risk för brand, stöld eller skadedjurs-
angrepp.

• Oplanerade kostnader, exempelvis på grund 
 av ombokning av transport.

• Förseningar, exempelvis på grund av bilfel 
 eller för lite arbetstid.
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Kurir

Vissa museer låter någon i personalen som är väl 
förtrogen med föremålet åtfölja det till slutdestina-
tionen. Denna person blir kurir och har särskilda 
ansvarsområden under förflyttningen. Mer infor-
mation om kurirens uppgifter finns i bilaga C i 
standarden Bevarande av kulturarv: Transportmetoder 
(SS-EN 15946:2011). Fler litteraturtips om detta 
finns i slutet av detta Vårda väl-blad. 

Så hanterar du föremålen

• Förutsätt alltid att föremålet är skörare än det ser ut.
• Rena handskar av bomull eller exempelvis nitril 

(syntetiskt gummi) förebygger att smuts och svett 
från händerna orsakar skador på föremål (se tabell 
för rekommendationer om handskar i Bevarande 
av kulturarv: Packmetoder för transport (SS-EN 
15946:2011)).

• Bär ett föremål åt gången och lyft med båda  
händerna. 

• Stöd föremålet så att tyngden fördelas jämt. Lyft 
gärna i botten av föremålet. Lyft inte i ett öra, ett 
handtag eller en stolsrygg.

• Planera transportvägen på förhand och ta bort 
hinder. 

• Förbered en plats där du kan ställa föremålet eller 
lådan med det packade föremålet.

• Se till att transportvagnar är klädda med stöt-
dämpande material.

• Förflytta verk på papper och pastellmåleri 
 liggande. 

• Stapla och luta inte föremål mot varandra,  
exempelvis ramade tavlor, utan placera pappskivor 
emellan.

• Museitekniker har bra kunskap om hur man kan 
bära föremål på ett ergonomiskt sätt. Det finns 
bärselar, transportvagnar, pallyftar och lyftvaggor 
till hjälp. 

Checklista för planering 

• Ta hjälp av Spectrum och SS-EN-standarder vid 
planeringen. 

• Planera tillsammans med alla inblandade och 
kom överens om ansvarsområden.

• Gör en riskbedömning: vad är det som kan hända 
och hur kan riskerna förebyggas?

• Teckna försäkring i god tid före förflyttningen 
och kontrollera villkoren.

• Bestäm om någon i personalen ska åtfölja före-
målet till dess slutdestination (kurir).

• Avsätt tid, plats och personal för att dokumentera 
föremålets tillstånd i en tillståndsrapport innan 
packningen påbörjas.

• Avsätt tid, plats och personal för att packa  
föremålet och göra ett packprotokoll.

• Tänk på att val av transportsätt påverkar hur 
föremålet bör packas.

• Tänk på att alltid informera om föremålets/kollits 
största mått (exempelvis ram, sockel eller trans-
portlåda) för att undvika underdimensionerade 
transportlådor, transportvägar och lastbilar. 

• Vem ska bära vid lastning och lossning och hur 
många kommer att behövas? 

• Fundera på vilka arbetsmiljöaspekter som det 
behöver tas hänsyn till: kanske behövs special-
utrustning för att förflyttningen ska ske på ett 
ergonomiskt sätt, eller bättre belysning för till-
ståndskontrollen. 

• Behövs extra brandlarm, överfallslarm, vakter 
eller andra skydd under lastning, lossning och 
transport? 

• Upprätta en förvaringsplats där föremålet ska stå 
när det är packat i väntan på transport.

• Se till att tillståndsrapport, packprotokoll och 
eventuella andra dokument åtföljer föremålet och 
når den som tar emot föremålet. Behåll kopior. 

• Upprätta en plats där det packade föremålet ska 
ställas efter transport. 

• Avsätt ett dygn för föremålets acklimatisering 
(se ordlista) innan det packas upp. Långsamma 
klimatvariationer minskar risken för skador. 

• När ett föremål har anlänt till en destination, se 
till att det finns en plats och tid för såväl uppack-
ning som tillståndskontroll.

• Avsätt plats där packmaterial ska förvaras. 
• Kontrollera både packmaterialet och föremålet 

om det finns tecken på skadedjur. 
• Se till att tillståndsrapport, packprotokoll och  

andra dokument lämnas tillbaka tillsammans 
med föremålet till den som äger föremålet. 
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Ordlista

Acklimatisering. I detta blad avses den process som 
materialen i ett föremål genomgår när de reagerar 
på en ny omgivning och efter en tid når en stabil 
fuktkvot i en viss miljö. 

Kolli. En enhet som ska transporteras. Det kan vara 
ett enskilt packat föremål eller exempelvis en pall, 
låda eller kartong med flera föremål som är sam-
packade. 

Packlista. Lista med alla kollin i en försändelse, det 
kan vara individuellt packade föremål eller sam-
packade föremål. Listan checkas av vid packning, 
avsändning, mottagning och uppackning. 

Packprotokoll. Ett packprotokoll är dokumentation 
av de packmaterial och de packmetoder som har 
använts för att packa ett föremål. Protokollet är 
också en manual för hur ett föremål eller ett kolli 
ska packas och packas upp. 

Policy. En policy är ett övergripande dokument som 
innehåller ställningstaganden som organisationen 
har gjort inom det område som policyn gäller. 

Standard. Här avses ett dokument som beskriver en 
gemensamt överenskommen god praxis. 

Tillståndskontroll. Vid en tillståndskontroll under-
söks och dokumenteras föremålets tillstånd. 
Undersökningen kan vara olika ingående bero-
ende på vad som behövs i olika situationer. Doku-
mentationen kan vara en kort kommentar som 
skrivs ner i föremålets katalogpost, eller en mer 
omfattande tillståndsrapport. 

Tillståndsrapport. En rapport som har upprättats vid 
en tillståndskontroll och som beskriver det aktu-
ella tillståndet hos ett föremål. Tillståndsrappor-
ter kan se olika ut beroende på för vilket syfte de 
upprättas, exempelvis inför förflyttning eller inför 
konservering av föremål.

Verksamhets- och säkerhetsrapport. Ett formulär med 
förbestämda frågor till en potentiell låntagare om 
organisationens rutiner, specifikationer om miljö 
och säkerhet samt annan teknisk information som 
behövs innan ett lån kan beviljas. 
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