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Förord
En sen kväll under Istanbulbiennalen, det kan ha varit den sjunde eller åttonde
versionen, tidigt 2000-tal hur som helst, hamnade jag i en minnesvärd diskussion
om den praktiska hanteringen av profana och sakrala väsentligheter. Hög stämning,
högt vatten. Runt bordet satt curatorskollegor och studenter och samtalet drevs av
en kamrat som undersökte likheterna mellan de Abrahamitiska religionernas
hantering av objekt. Kan en kärna i förståelsen av religionerna finnas i händernas
pysslande med värdeladdade saker – böcker, kläder, möbler, radband, fönsterkarmar
med mera? Kan religionerna föras vidare och gestaltas just via hanteringen, och
vilken likhet finns det med curatering? Inga lösningar kom fram den kvällen och
inga lösningar kommer Riksantikvarieämbetets satsning på konsthantering heller
direkt att åstadkomma. Däremot kommer tveklöst satsningen innebära att
konsthanteringens arbete uppmärksammas, att balansen mellan teori och praktik
stärks och att fler känner sig nyfikna på att ge sig in konsthanteringen som yrke. Så
måste man åtminstone tro.
Konsthantering är i mångt och mycket ett ”blue-collar”-arbete i en rätt extrem
”white-collar”-värld. Som så många andra begrepp är just konsthantering mångtydigt. Det är inte helt enkelt att definiera eller begränsa. Vilket med förlov sagt
även gäller begreppet konst. Eller vad som är och inte är ett stycke kulturarv. En
klok förståelse av begreppet är att se vad som faktiskt utförs. Det som då görs är
sysslor som att lyfta, montera, installera, förpacka, transportera, förankra och
bygga. Nu kommer dock det knepiga. För att kunna göra alla dessa sysslor med
finess och kvalitet behövs erfarenhet, social kunskap, kännedom om konstnärers
och curatorers visioner, kunskap om nedbrytningsfunktioner, intresse för material,
förståelse av praxis och vikten av att balansera mellan risktagning och riskminimering. Att vara smidig nog att ta ungefär lika mycket hänsyn till upphovsman, huvudman, betraktare, konstnärlig ledare, ägare och kommande generationer.
Jag har själv rest landet runt med alla möjliga utställningar och hängt verk på de
mest omöjliga platser. Riksdagen, förortstorg, kyrkor, konsthallar, flygplatser och
industrifasader, för att nämna några. Men nu handlar inte konsthantering endast om
hängningar och utställningar. Långt därifrån. Som curator står man och faller med
konsthanterare. Mycket kan ersättas av maskiner och andra professioner –
konsthanterarnas hand-öga-koordination kan det inte, för att inte tala om de
ständiga tester och diskussioner som sker under en produktion, en hängning eller
ett inlån. Kulturlivets uppgift att ge människor kunskap, hopp och upplevelse löses
av ett pärlband av insatser, från de mer merkantila till de mest praktiska. Tappas en
pärla så tappas helheten.
Konsthanteringsbranschen är i förändring. Som mycket annat. Det privata och
offentliga samverkar i hög grad, kulturlivet internationaliseras mer och mer, kraven
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höjs och förväntningarna likaså, behoven är både individuella och institutionella
och ingen enskild part kan omöjligt bära allt på sina axlar. Med gemensam
ansträngning, välvillighet och klokt satta mål kommer dock konsthanteringens
funktion att vara lika emblematisk för kulturlivet – i framtiden som den egentligen
redan är idag, bara man vet var och hur man ska titta.
Mathias Strömer
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Sammanfattning
Lån, utställningar och magasinsflyttar av konst och kulturarv ökar. Det innebär att
hanteringen av objekt också ökar. Förstudiens utgångspunkt är att en professionell
hantering främjar såväl bevarandet av som tillgängligheten till konst och kulturarv
och bidrar till att öka allmänhetens möjlighet till bra kulturupplevelser.
I denna förstudie ges en bild av området konsthantering. Vi har här valt att använda
begreppet till att omfatta hantering av alla typer av objekt, även föremål i kulturhistoriska museers samlingar. I rapporten presenteras behov och förutsättningar
som finns inom verksamheten i Sverige idag. Den omfattar såväl offentliga som
privata aktörer. Därför används begreppet ”bransch”. Rapporten är ett underlag för
framtida prioriteringar vid Riksantikvarieämbetet. Den kan också vara användbar
för praktiker och beslutsfattare i branschen.
Det finns flertalet skäl för Riksantikvarieämbetet att stödja branschens arbete med
god praxis. God praxis främjar förbättring av utövarnas arbetsmiljö, eftersom det
vid hantering finns risker för människors såväl fysiska som psykosociala
arbetsmiljö. Även möjligheterna för att bevara kulturarvet och förhindra onödiga
skador på konst och kulturarv främjas av utövarnas kännedom om god praxis. Ett
kollegialt utbyte kan främja allmänhetens upplevelser av konsten och kulturarvet
eftersom installation och montering i utställningar påverkar hur objekt uppfattas
och tolkas.
För att konst och kulturarv ska vara tillgängligt för så många som möjligt krävs
goda samarbeten mellan olika aktörer. Samverkan kring god praxis ökar
möjligheterna till ett gott förtroende mellan små och stora institutioner, mellan
olika länder, mellan beställare och utförare av en tjänst och mellan olika
yrkesgrupper. En professionell hantering ökar en verksamhets relevans för
lånesamarbeten.
Den övergripande bilden som framträder är att de som utför hanteringsuppgifter
saknar ett erkännande av att arbetsuppgifterna och kompetenserna är viktiga. Få
verksamma inom konsthantering i Sverige är engagerade i kollegiala nätverk
internationellt och nationellt, och det har hittills saknats ett samlande nätverk för
just hanteringsfrågor i Sverige. I Sverige finns idag inga andra möjligheter att
utbildas inom området än att lära sig på jobbet. Samtidigt som det sker en
generationsväxling finns en farhåga om att ekonomiska åtstramningar inte kommer
att främja lärlingsmöjligheterna inom hantering. Det finns en risk för att såväl
baskunskap som specialistkunskap kan bli allt svårare att överföra från erfarna till
mindre erfarna hanterare. Fortbildningsmöjligheterna är få och kostsamma. Många
upplever att personalomväxlingen ökar och att det blir allt vanligare att outsourca
hanteringstjänster. En farhåga som lyfts är att klyftan mellan professioner (till
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exempel konservatorer och konsthanterare) kan bli större i och med generationsväxlingen och avsaknaden av utbildnings- och fortbildningsmöjligheter för
hanterare.
Dagens tillgång till relevanta kompetenser för uppdrag varierar stort mellan olika
regioner/orter. Även beställarkompetensen förefaller vara varierande. Det är stora
skillnader mellan resursstarka och resurssvaga institutioner i möjlighet att uppfylla
olika krav vid samarbeten och lån. Tendensen med ökade ekonomiska åtstramningar för såväl statliga, regionala som kommunala aktörer kan innebära att
behovet av mera effektiva processer på museer och inom offentlig förvaltning
kommer att öka. Inte bara de lokala resurserna är begränsade, utan så även de
globala miljöresurserna. En samverkan kring god praxis ökar möjligheterna att dela
på resurser för att förbättra såväl ekonomi som branschens miljöbelastning.
I konsthanteringens praktik finns många detaljfrågor om metod och teknik som
skulle kunna utvecklas mera. Det handlar främst om hållbarhetsfrågor och
bevarandefrågor, men även om rimlig kravställning vid samarbeten och utlån.
Efterfrågade utvecklingsområden är till exempel skalbara och kostnadseffektiva
system för förvaring och utställning, återbruk av förpacknings- och utställningsmaterial och logistikprocesser för en ökad effektivitet.
Förstudien är gjord genom att kvalitativt beskriva ett område. Underlagen har
utgjorts av en begränsad litteraturöversikt, dokumentation från branschforum för
konsthantering 2019 samt samtal med personer som arbetar med konsthantering på
museer, företag, myndigheter och som är frilansare. Det har även gjorts en
internationell utblick på området art handling.
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1. Inledning
För att konst och kulturarv ska vara tillgängligt behöver objekten hanteras. De
behöver packas, bäras och monteras enligt dagens krav på säkerhet och bevarande.
En del av de som arbetar praktiskt med konsthantering är anställda inom offentlig
verksamhet, exempelvis på museer, konsthallar och inom de kommunala och
regionala förvaltningarna. Många har tidsbegränsade anställningar. En del är
anställda på större eller mindre företag. Några är frilansare. De hanterar, packar,
transporterar, installerar och monterar ovärderliga objekt. De logistikplanerar och
arbetar i magasin, offentliga rum och verkstäder. Hantering berör många funktioner
utöver konsthanterare på museer och inom offentlig förvaltning: registratorer,
konservatorer, förvaltare, curatorer och chefer. Det praktiska arbetet styrs av
organisationernas budgetramar och verksamhetsmål. I branschen finns många
aktörer, till exempel museer, logistikföretag, försäkringsbolag, myndigheter,
konstnärer, auktionsfirmor och gallerier. En stor del av den praktiska kunskapen
inom konsthantering är erfarenhetsbaserad och traderad.
Antalet lån och utställningar ökar. 1 Därmed ökar hanteringen av objekt, vilket
innebär att riskerna för människor och kulturarvet också ökar. I denna förstudie ges
en bild av konsthanteringens förutsättningar i Sverige med utblick på internationell
praxis. Utgångspunkten har varit signaler från de som arbetar i branschen att
området har saknat en enande röst. Riksantikvarieämbetet i sin tur har saknat en yta
för att hålla kontakt med branschens aktörer.
Rapporten är ett kunskapsunderlag för framtida prioriteringar för Riksantikvarieämbetet. Den kan också vara användbar för praktiker och beslutsfattare i branschen
som vill orientera sig inom området. I förstudien görs ett försök att besvara
följande frågor:
•

Vad är konsthantering?

•

Finns det skäl för att arbeta med god praxis inom konsthantering?

•

Vilka behov för stöd, främjande och utveckling lyfter branschens aktörer?

Detta har påpekats i diskussioner om ett ökat tryck på tillgänglighet och användning av samlingar, exempelvis
under Samlingsforum 2019. I rapporten Den tekniska personalen på museerna. En kartläggning och analys.
(Riksutställningar 2016 s. 3) påpekas att trenden dittills varit att utställningar ökar. I propositionen
Kulturarvspolitik från 2016 förespråkas en ökning av samverkan mellan museerna, bland annat genom lån
(2016/17:116 s. 112). Node center for curatorial ctudies uppger att det på museer runt om i världen sker en ökning
av såväl lån som utställningar (Node center for curatorial studies, odaterat).

1
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2. Hur har förstudien gjorts?
2.1 Metod
Förstudien är gjord genom att kvalitativt beskriva ett område. Samtal har förts med
ett 30-tal personer, per telefon eller vid fysiska möten. Det har varit de som arbetar
med konsthantering på museer, företag, myndigheter och frilansare. Lista på de
som bidragit finns i kapitlet Referenser. Urvalet har formerats genom projektdeltagarnas nätverk, genom tips samt genom att kontakta de som hört av sig till
Riksantikvarieämbetet i samband med utlysning av branschforum för konsthantering
2019. Dokumentationen från branschforum för konsthantering 2019 har utgjort ett
viktigt underlag (se Anderson & Strömer 2019). Evenemanget samlade cirka 60
personer utöver arrangörer och fokus var nätverkande och kunskapsutbyte.
En begränsad litteraturöversikt gjordes för förstudien. År 2016 genomförde Tomas
Jönsson en utredning på uppdrag av Riksutställningar för att kartlägga och
analysera museiteknikersituationen i Sverige. Resultaten finns i en opublicerad
rapport: Den tekniska personalen på museerna. Utredningen fokuserar endast på
utställningsbyggnation (ljussättning, snickeri, konstruktion, ytbehandling,
medieteknik) och tar inte upp objekthantering. Eftersom denna förstudies
utgångspunkt är att ”teknisk personal” sällan renodlat arbetar med utställningsbyggnation, utan ofta även hanterar objekt, har Riksutställningars rapport ändå
utgjort ett underlag här.
En internationell utblick har gjorts genom att författaren till förstudien har närvarat
på de internationella konferenserna Mountmakers forum 2018 samt Paccin 2019,
och deltagit vid Nodes onlinekurs Art handling, transport and storage.

2.2 Förstudiens avgränsningar
Inga fördjupade analyser, djupintervjuer, enkätundersökningar eller statistiska
undersökningar har utförts inom de resursramar som funnits för projektet. Ett
försök att definiera och avgränsa området konsthantering har gjorts under arbetets
gång. Områdets avgränsning beskrivs närmare i kapitel 3, Vad är konsthantering?
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3. Vad är konsthantering?
I denna rapport används ordet konsthantering som ett paraplybegrepp för
huvudsakligen följande arbetsuppgifter:
•

Packning.

•

Transport.

•

Logistikplanering.

•

Förvaringsplanering.

•

Lyft och förflyttning.

•

Installation av objekt, upphängning, montering.

•

Magasinsarbete.

•

Visst underhåll av objekt.2

Dessutom kan konsthantering innefatta ljussättning och konstruktion i
utställningar, byggnation av transportlådor och montrar, klimatisering av
utrymmen, riskhantering (exempelvis stöldsäkring av objekt, brandskydd och
frågor om restvärdesräddning), skadedjurskontroll, lokaldrift, dokumentation,
registrering, fotografering, arbete i samlingsförvaltningssystem, planering för nya
magasinsbyggnader, samverkan och dialog med konstnärer samt kuriruppdrag.
”Det är när man tar i själva konstverket. I mitt breda begrepp ingår även
klimat och ljussättning, eftersom det är ett sätt att utsätta objektet för något.”
Från ett av samtalen till förstudien

De kunskaper som finns inom konsthantering kan omfatta material (till exempel för
konstruktion, montering och emballering), hantverk (snickeri, metallarbeten)
logistik, förebyggande konservering, byggnadskonstruktion, teamarbete, ergonomi,
medieteknik och säkerhet. I samtal och under branschforum sa flera att det också är
bra för konsthanterare att ha kunskapen för att beställa tjänster från externa
leverantörer, särskilt inom logistik, konstruktion och ljussättning.

Observera att underhåll inte innefattar aktiv konservering, men kan vara sådant som att i överenskommelse med
den som förvaltar objektet underhålla ett objekt i bruk (maskiner, fordon, rörliga konstverk, konst baserad på
mediateknik), kontrollera och byta ut monteringar eller damma av. Förebyggande konservering och vård kan också
ingå i begreppet underhåll.

2
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”Konsthanterare är ett bättre ord att samlas kring än tekniker […]
Museitekniker kan vara så mycket annat, medan konsthantering är mera
specificerat.”
Från ett av samtalen till förstudien

I samtal med informanter framkommer att flera uppfattar ordet konsthantering som
att det uteslutande handlar om konst. Två personer nämner att på deras arbetsplatser har personalen valt att använda ordet objekthantering. En person säger att
föremålshantering är det ord som museet använder. En person nämner att konsthantering kanske har med hantering av större ekonomiska värden att göra än
föremålshantering. Någon säger att samlingsförvaltning är ett bra och fullt
tillräckligt ord, medan flera andra söker efter begrepp som kan hjälpa till att
synliggöra särskilda arbetsuppgifter. I samtalen framkommer att flera ändå tycker
att konsthantering kan fungera brett och inkluderande för alla typer av objekt:
konst, kulturhistoriska föremål, arkeologiska föremål, natur- och kulturhistoriska
föremål, lös och byggnadsanknuten offentlig konst och konsthantverk. Vissa
nämner uppdrag åt kyrkor. Flera institutioner i Sverige använder redan termen
konsthantering internt och betraktar det som en etablerad term.
”Ibland är det flytande vad som är konst och vad som är konsthantverk, det
handlar om vem som bedömer. Hanteringen är ju likadan.”
Från ett av samtalen till förstudien

Utgångspunkten för valet av termen konsthantering i denna förstudie har varit att
det engelska begreppet art handling ofta har en bred betydelse där såväl konst som
andra typer av föremål får plats. Det finns synergier att vinna på att använda ett
inarbetat begrepp på ett inkluderande sätt. I Riksantikvarieämbetets interna
underlag från Museidialogen framkommer att ”[u]ppdelningen som finns i
propositionen mellan kulturarv och konst är förlegad och kontraproduktiv” samt att
”[d]et finns en upplevelse av att konstmuseerna och övriga museer ’glidit isär’
under senare år. Man upplever att detta inte är en fruktbar utveckling” (Riksantikvarieämbetet 2017 s. 13). 3 Här beskrivs bland annat ordinära museiverksamhetsfrågor
vara gemensamma. Inom hantering av konst finns idag mycket av den goda
praxisen som kan vara till hjälp för fler, oavsett objektkategori.

Rapporten Museidialog från 2017 är ett internt arbetsdokument för Riksantikvarieämbetet som sammanställts
utifrån dialogmöten med museer i samband med införandet av ett vidgat museiuppdrag 2017.

3
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3.1 Områdets avgränsningar
”Jag jobbar mycket med papper och kartonger, jag får oftast laga pappret
innan jag monterar det. Jag förstår ju att det är konservatorer som ska göra
detta egentligen, men vi har ingen konservator till dessa uppgifter, och för att
hantera objekten behöver de lagas.”
Från ett av samtalen till förstudien

Det kan argumenteras att konsthantering i sina olika delar ingår i redan
väletablerade områden och nätverk som finns i Sverige för samlingsförvaltning,
utställningsteknik, utställningsproduktion och säkerhet. Flera arbetsuppgifter som
listas i kapitlets början hamnar inom ramen för dessa områden. Trots det finns det
flera skäl för Riksantikvarieämbetet att särskilja området konsthantering:
•

För att i prioriteringssyfte lättare kunna få syn på kulturarvsverksamheter
som saknar stöd och bevakning av Riksantikvarieämbetet.

•

För att uppmärksamma en grupp kulturarvsaktörer som i dagsläget saknar
en gemensam röst.

•

För att enklare kunna kommunicera satsningar till en målgrupp.

Det finns dock några arbetsuppgifter som kan uteslutas från konsthantering även
om de tangerar och berörs av konsthantering:
•

Aktiv konservering (se SIS 2011a), restaurering och kravsättande beslut i
bevarandefrågor. Kan till exempel handla om tillståndsbedömning,
klimatkrav vid utlån eller åtgärder där objektets material förändras.

•

Curatoriell och antikvarisk verksamhet och kravsättande beslut i dessa
frågor, till exempel forskning och efterforskning om objektens historia och
kontext, urval till utställningar samt konceptuella och narrativa frågor.

•

Katalogisering av objekt.

•

Pedagogisk verksamhet och beslut i förmedlingsfrågor.

•

Byggnation och konstruktion som inte direkt berör konst- och kulturarvsobjekt.

•

Ärendehandläggning, som till exempel arbete med låneförfrågningar, avtal
och försäkringar.

•

Säkerhetsansvar och kravsättande beslut i säkerhetsfrågor.

•

Konstnärlig verksamhet.
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Dessa avgränsningar utesluter inte att personer som arbetar med konsthantering kan
ha dessa och ytterligare arbetsuppgifter inom sin kompetens och i sin tjänst. På
samma sätt är det många yrkesgrupper ´som hanterar objekt, även om hantering
inte alltid ingår i tjänstebeskrivningen.
”Konservator har ansvar att bygga stöd för känsliga föremål. Man kan inte
vara självsvåldig, alltid konservatorn som avgör.”
Från ett av samtalen till förstudien

De arbetsuppgifter som utförs i hantering ser ofta likadana ut oavsett om det är konst eller
kulturhistoriska föremål som hanteras. Foto: Anneli Karlsson, Statens maritima och transporthistoriska
museer.
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4. Bakgrund och nuläge
4.1 Art handling internationellt
Begreppet art handling är väl etablerat internationellt. Enligt Wikipedias engelskspråkiga artikel (2019) arbetar en art handler fysiskt med objekt på exempelvis
museer och ansvarar för objektens säkerhet i hantering. Att packa, installera och
förflytta objekt nämns som de övergripande ansvarsområdena.
Node Center for Curatorial Studies har en online-kurs som heter Art handling och
som fokuserar på hantering av konst. I kursbeskrivningen avgränsas området till
hantering, förvaring och transport av kulturarv.
De skriver vidare att objektens säkerhet och bevarande kräver lämpliga metoder för
förflyttning, packning, transport, förvaring och presentation (Node odaterat). I
kursmomenten benämns några aktiviteter inom konsthantering som kräver
ytterligare specialistkunskap:
•

Hantering av extrema och överdimensionerade objekt.

•

Planering och inredning av magasin.

•

Kuriruppdrag.

•

Ljussättning.

Det finns också exempel där det även på internationell nivå kan saknas erkännande
av de tekniska och logistiska kunskaperna som är centrala för art handling. ICTOP
(International Committee for the Training of Personnel) är en internationell
kommitté inom Icom som arbetar för utbildning av museipersonal och ger råd om
hur museiyrken ska benämnas. I skriften Museum professions – a European frame
of reference presenteras ett ramverk för professionerna inom ett museum.
Ramverkets syfte är att underlätta internationell mobilitet av museipersonal mellan
institutioner och hjälpa beslutsfattare vid rekrytering och kompetensutveckling
(Ruge 2008 s. 6). Här framhålls att professionalisering är den drivande kraften som
hindrar museer från att stagnera (Ruge 2008 s. 10). De professioner som definieras
i ramverket ges en kort beskrivning av arbetsuppgifter. En lånehandläggare
(registrar) ska exempelvis bland annat överse förflyttningen av och säkerheten för
objekt, medan en utställningsdesigner (exhibition designer) gör installationsplaner
(Ruge 2008 s. 18 & 23). Vem som ska förflytta objekten och implementera
installationsplanerna framkommer dock inte. De specialistkunskaper som krävs för
att hantera, packa, förflytta, transportera, montera och installera konst och kulturarv
nämns inte i ramverket.
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Ett brännande ämne som har lyfts upp internationellt är mångfald, jämställdhet och
inkludering (diversity, equity, and inclusion) där det särskilt i amerikanska
sammanhang har uppmärksammats att det finns förutfattade meningar om hur en
händig människa ska se ut och att team av art handlers traditionellt varit mycket
homogena (se exempelvis Brewin 2019a). Ett annat diskussionsämne är arbetet
med mycket höga ekonomiska värden inom galleri- och auktionsvärlden.
Människor hanterar miljard-belopp bokstavligt talat med händerna. Här handlar
frågeställningarna om klasskillnader mellan de som hanterar konsten och de som
köper konsten, om arbetsmiljö och om konstens egentliga värden och kostnader (se
exempelvis McGregor 2018).

4.2 Internationella nätverk och konferenser
Det finns flera större internationella nätverk och konferenser som art handlers
traditionellt engagerar sig i:
•

Paccin, Preparation, art handling, and collections care information
network. Internationellt nätverk med det huvudsakliga medlemsunderlaget
i USA. Tar upp packning, logistik, hantering och installation av konst- och
kulturarvsobjekt samt arbetsmiljöfrågor. Arrangerar workshopar och
administrerar webbsida med onlineresurser för kompetensutveckling och
nätverkande (Paccin 2019). Ger vartannat år en konferens om
konsthanteringsfrågor och bevakar branschspecifika frågor i USA, till
exempel samla in information om löner och andra förutsättningar för
yrkeskåren.

•

IMF, International mountmakers forum. Internationellt nätverk som
fokuserar på frågor om montering av objekt i utställningar och i förvaring.
Arrangerar konferenser och administrerar ett onlineforum. Frågor som
diskuteras i nätverket kan handla om tillverkning av förvaringsstöd,
installation av objekt i utställningar och utbyte kring tekniska lösningar,
material- och hantverksfrågor (IMF 2019). Ger vartannat år en konferens
om konsthanteringsfrågor, särskilt inriktad på montering av objekt.

•

Icefat, International convention of exhibition and fine art
transporters. Internationell branschförening och ett handelssamarbete för
företag som utför transporter, förvaring och andra logistiska tjänster inom
konst och kulturarv. Föreningen arbetar med standardisering på området.
Nya medlemmar behöver uppfylla vissa kriterier och röstas in av
föreningen. Ett medlemskap i Icefat fungerar som kvalitetsstämpel för
företag (Icefat 2020).

•

Icom, International council of museums, har ingen specialiserad grupp för
konsthanteringsfrågor bland sina internationella kommittéer, men det finns
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flera som kan vara av intresse för konsthanterare: Committee for the
training of personnel (Ictop), Committee for conservation (Icom-CC),
Committee for museum security (ICMS), Committee for exhibition
exchange (ICEE) och International committee for architecture and
museum techniques (ICAMT). Alla dessa kommittéer ger konferenser och
workshopar på olika teman.
•

Exponatec, en mässa i Köln som arrangeras vartannat år där företag och
utvecklare presenterar teknik, produkter och lösningar för exempelvis
utställningar, konservering, logistik (Koelnmesse odaterat).

Det finns flera mässor i Sverige som kan vara intressanta för konsthanterare.
Möbelmässan i Stockholm (nya material, armaturer, hängningssystem ljusdesign),
Scanpack i Göteborg (förpackningar) och Logistik & Transport i Göteborg.
Idag sker nätverkande även på sociala medier som huvudsakligen är flyktiga och
bildbaserade, som Instagram och Twitter. Detta bygger på att personer aktivt
eftersöker och följer relevanta haschtags, personer och organisationer. Inte sällan
används ett humoristiskt grepp för att i bilder och korta meddelanden visualisera
den egna vardagen i arbetet.
I samtal med nordiska kollegor har det framkommit att dessa inte känner till något
nätverk specifikt för konsthanteringsfrågor varken i Norge eller i Danmark.
Däremot finns Facebookgruppen Samlingsforvaltning i museum og arkiv där en del
frågor om objekthantering tas upp.

4.3 Nätverk i Sverige
”Det har försökts kors och tvärs men har aldrig fungerat av någon anledning.
Riksutställningar hade någon satsning på museitekniker, särskilda punkter på
museiveckorna. Sedan finns ju informella nätverk, några som känner varandra
som har jobbat länge och som träffas ibland. Det behövs något mer
organiserat.”
Från ett av samtalen till förstudien

Det är kompetenshöjande att nätverka. Att lära känna personer i samma bransch på
andra arbetsplatser ger möjlighet att bredda och fördjupa den egna kunskapen.
Traditionellt är inte personer som arbetar med konst- och objekthantering
engagerade i bredare nätverk, varken nationellt eller internationellt. I samtalen har
det framkommit att det vanligaste är att personer som arbetar med hantering har ett
eget, litet, nätverk av kontakter som finns i närområdet. Ett annat exempel som
nämnts är en lös grupp av frilansare som kan kontakta varandra vid behov och
samarbetar vid uppdrag från museer och från offentliga konstförvaltare. Andra
känner sig mera ensamma i sin yrkesutövning och efterfrågar nätverk för att
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komma åt nya rön, tips och råd kring smarta lösningar och möjligheter att ställa
detaljerade frågor, som till exempel hur man bygger en bra förvaringslåda för
grafik eller var man kan köpa transportvagnar som passar museiverksamheter.
Någon nämner att hen tidigare var med om att personer i närområdet samlades för
spontana träffar utanför arbetet och pratade om arbetsplatserna, arbetsmiljöerna och
delade tips. Personen säger att detta var vanligt förr men att det aldrig sker nu för
tiden. Flera refererar till ett nätverk som Riksutställningar startade för museitekniker och beklagar att detta inte tog fart. Flera nämner också att det är synd att
nätverket för att låna och återbruka podier, material och montrar aldrig kom ingång
på allvar.
Utbyte av kunskap, synsätt och insikter mellan olika yrkesgrupper, till exempel de
som huvudsakligen utför hanteringsuppgifter och de som är utbildade konservatorer,
kan påverkas av att det saknas nätverksmöjligheter. Flera har under branschforumet
påpekat att det vore fruktsamt att kunna nätverka och fortbildas tillsammans över
yrkesgränserna. En skillnad mellan konservatorer och konsthanterare är exempelvis
att konservatorer inom sitt europeiska nätverk har formulerat en yrkesetisk
vägledning (E.C.C.O. 2003), medan några sådana förhållningsregler inte finns för
de som hanterar konst och kulturarv.
”Det kan bli gnissel mellan professionerna, eftersom det handlar om att både
exponera och förvalta.”
Från ett av samtalen till förstudien

Under branschforum för konsthantering 2019 framkom att de deltagande ser
nätverkande och återkommande branschforum som framgångsfaktorer för konsthanteringsområdet, gärna en gång per år (Anderson & Strömer 2019 s. 14–15).
Praktiska moment efterfrågades, liksom omvärldsbevakning och inspiration,
debatter och diskussion samt facilitering av studiebesök. Någon nämnde att
regionala grupper kunde vara en idé.
Även online-baserade nätverksmöjligheter har efterfrågas: mejllistor och forum på
webben. Efter branschforum 2019 startade Riksantikvarieämbetet Facebookgruppen Konsthantering. Många har anslutit sig till gruppen, men få delar inlägg.
En utmaning för online-baserade nätverk med konsthanterare som målgrupp är att
gruppen traditionellt inte är datorbunden och dessutom är tidsmässigt högt belastad
i sina arbeten. Det finns sällan tid att sitta vid datorn och eftersöka information och
nätverk på arbetstid. Dessutom är många inte vana vid att tala om sin yrkesroll
offentligt och tröskeln till att börja prata med andra okända människor online om
detaljerade frågor kan vara hög.
Det finns en rad nätverk som är närliggande konsthanteringsområdet, och det finns
säkerligen fler än de i uppräkningen:
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•

Samlingsforum, årligt återkommande konferens arrangerad av
Riksantikvarieämbetet som samlar en stor del av de som arbetar med
samlingsförvaltning i Sverige. Det förekommer att deltagare från Norge,
Danmark och Finland också närvarar. Exempel på teman för konferensen
är magasin, användning av samlingar och ljus på museer. I samtal för
förstudien nämner några att de närvarar och har stor behållning av
Samlingsforum, men att de ändå saknar ett forum för mera detaljerade
frågor.

•

Nätverket för säkerhet och teknik (NST), ett informellt nätverk för museiprofessionella som arbetar med teknik och säkerhet såväl i utställningar
som i magasin och andra lokaler på mellanstora museer, med en bas i
Mälardalsområdet. Frågor om hantering av objekt, materialval och teknik
tas ibland också upp i nätverket.

•

Forum för utställare, som är en nationell förening för frågor om utställningsmediet där främst producenter, curatorer, intendenter och formgivare är
med. I samtalen för förstudien har två personer nämnt nätverket eftersom
de här kan ställa vissa frågor om utställningsarbete, men nämner att
forumet inte används för att diskutera hanteringsfrågor.

•

Regionernas handläggarträffar är ett nätverk för handläggare, tekniker och
konstpedagoger som arbetar med konsthantering i offentlig miljö. Samtliga
regioner är involverade i nätverket som ordnar årliga träffar med olika
teman. Nätverket har även en maillista.

•

Sic, samlingar i centrum, är en löst formerad grupp för samlingsförvaltningsfrågor som samlar personer från ett 50-tal museer i Sverige, men även
några egenföretagare. Det finns deltagare från Norge och Finland. Gruppen
har sporadiska möten med några års mellanrum. Främst kommunicerar
gruppen genom en maillista som för närvarande administreras av personal
på Eskilstuna museum. Det är många som ställer frågor och får tips och råd
via e-postlistan. I samtal för förstudien nämner flera att de använder sig av
e-postlistan för vissa frågor, två personer säger dock att de inte ställer rena
hanteringsfrågor där eftersom det inte upplevs som rätt forum. Någon
nämner att de personer som hen vill ha kontakt med troligtvis inte är med
på den listan.

•

I belysningsnätverket som initierats av Riksantikvarieämbetet i samband
med ett seminarium 2019 tas frågor om ljus, gestaltning, armaturer och
upphandling upp. Nätverket är under uppbyggnad och kommer att drivas i
museibranschens eget regi (se Riksantikvarieämbetet 2019e).
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•

I Facebook-gruppen Utställningar och Teknik delas nyheter om utställningsteknik, huvudsakligen inriktat på ljussättning, formgivning, utställningsbyggnation och medieteknik. Gruppen administreras av Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad.

•

Samlingsnätverket i Skåne samlar ett 40-tal personer från olika yrkesområden som arbetar på museer i regionen. Gruppen träffas två gånger om
året för att utbyta erfarenheter och besöka nätverksdeltagarnas arbetsplatser. Teman som magasinsflyttar, hantering av mänskliga kvarlevor,
skadedjur och mögel, materialinköp och praktiska tips tas upp.

”På vår arbetsplats lyssnar man på varandra. Det upplever jag inte att man
gör i museinätverk, som Samlingsforum. Handlar det om positionering? Att
man inte är utbildad? Varför lyssnar man inte på någon bara för att man är
museitekniker?”
Från ett av samtalen till förstudien

4.4 Konsthanterare i Sverige
”Man hamnar i en skuggzon, vilka är vi?”
Från ett av samtalen till förstudien

I rapporten Den tekniska personalen på museerna påpekas att ett problem för den
kartläggningen har varit att det saknas en vedertagen definition av ”museitekniker”
(Riksutställningar 2016 s. 3). Riksutställningars utredning fokuserade på den
personal som arbetar med utställningsbygge: snickare, hantverkare, målare,
elektriker, ljud- och ljussättare samt formgivare. I rapporten från 2016 används
istället benämningen ”teknisk personal” i enlighet med definitionen som finns i
Myndigheten för kulturanalys rapport Museer 2014. Kulturfakta 2015:1:
”…personal som utför ett traditionellt hantverksmässigt eller digitalt arbete som är
stödjande för kärnkompetensen” (Riksutställningar 2016 s. 3). Det framhålls att det
kan vara personer utan relevant utbildningsbakgrund såväl som högutbildade
specialister.
”Det är olika inriktningar på teknikerna hos oss, det har bara blivit så över
åren, kanske beroende på intresse. Vissa av oss är mera snickare och bygger
utställningar och miljöer, en är bara ljussättare, en annan har hand om den
digitala tekniken. Sedan hjälps man åt när det behövs.”
Från ett av samtalen till förstudien
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Det är inte säkert att teknisk personal på museerna hanterar objekt. Säkert är dock
att det arbete som utförs av den uppräknade personalen i Riksutställningars rapport
påverkar de objekt som finns i utställningarna. Antingen kan deras arbete påverka
de bevarandeförhållanden som finns runt objekten eller så påverkar de interpretationen av objekten, det vill säga hur objekt uppfattas, upplevs och tolkas av
besökare i en utställning.
”Man använder ju väldigt mycket verktyg men väldigt lite teknik”
Från ett av samtalen till förstudien

Många fler än ”teknisk personal” hanterar objekt på museer eller inom offentlig
förvaltning. Det är olika i olika organisationer vilka som lyfter, flyttar, packar och
monterar objekten. Titlar, roller och befattningar varierar stort.
”Det är svårt med titlar och terminologi. Samlingsförvaltare är en bra titel, det
kan vara allt från samlingschefen till någon som sopar golvet i magasinet. Det
är brett men sätter ändå fingret på vad rollen är.”
Från ett av samtalen till förstudien

Vissa arbetsplatser har valt att tydligt benämna funktioner med arbetsuppgifter som
listas i kapitel 3. Några vanliga yrkestitlar som nämns i samtalen och under
branschforum är konsthanterare, tekniker, museitekniker, utställningstekniker,
konsthängare, magasinstekniker, museiassistent, magasinsförvaltare, förrådsförvaltare, transportörer, packmästare, depositionsansvarig, rustmästare, monterare,
driftsansvarig, samlingsförvaltare och samlingsansvarig. Ett intressant exempel är
Nordiska museet, som under 2019 inrättat en sektion för föremålslogistik, där
föremålslogistiker (tillsammans med fotografer och databasansvarig) arbetar med
logistiska frågor kring magasin och förflyttning av museiföremål.
Andra arbetsplatser har inte valt att anställa personal särskilt för hantering, utan
delar på hanteringsuppgifter bland personal med andra yrkestitlar. Det kan till
exempel vara antikvarier, utställningsproducenter, handläggare, registratorer,
intendenter, konservatorer, curatorer, fotografer och vaktmästare. Det finns
säkerligen flera titlar och roller som hanterar konst och föremål fysiskt men som
saknas i denna uppräkning.
”Jag lutar mig mot konservatorn, och att konservatorn i sin tur har förtroende
för teknikern. Ofta är det vi som hanterar föremålet mest. Förtroendet kommer
inte på en gång, man bygger upp det.”
Från ett av samtalen till förstudien

I samtalen har några beskrivit lyckade konsthanteringsinsatser som ett teamarbete
mellan olika professioner, där personer med kompetenser inom bevarande,
teamledning, teknik och logistik finns med. Någon annan nämner ett exempel på ett
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museum vars policy säger att endast konservatorer får hantera objekt fysiskt, eller
att hantering endast får ske under en konservators översyn. Här bör nämnas att en
mycket stor del av museer i Sverige saknar personal med konservatorutbildning.
Det är vanligt att externa konservatorer har gett anvisningar eller rekommendationer
för enskilda objekt utifrån sin kunskap om risker för konst- och kulturhistoriska
material och tillverkningstekniker. I samtalen nämner en person att
hanteringsarbetsuppgifter borde benämnas tydligare i museernas
arbetsbeskrivningar.
”Det som har pratats om är att ledningen vill anställa en tekniker, nu finns det
inte utan jag som registrator gör allt det praktiska också […] Hur mycket
väger något och kommer skruven att hålla? Är den kunskapen registrering?
Jag tror inte det.”
Från ett av samtalen till förstudien

I samtalen säger en person att museet tar in extern personal för måleri av väggar,
spackling och elinstallation. Dessa arbetar i tomma lokaler, medan hantering av
objekt sköts av den egna personalen efter att byggnationen är färdig. En annan
person berättar att hantering av de känsligaste objekten i samlingen utförs av egen
personal medan extern personal tas in för mindre känsliga objekt. Andra personer
säger att extern personal tas in för alla delar av hanteringsprocessen, från
nedtagning av objektet i magasin, via packning, transport och uppackning på annan
plats. I Sverige finns två större företag som transporterar åt museer, åt Statens
konstråd samt åt konsthallar och gallerister. Dessa har även en omfattande
verksamhet kring att arrangera transporter för ut- och inlån internationellt. Personal
från dessa firmor hyrs även in till packnings- och installationsuppdrag vid
utställningsproduktion och vid magasinsflyttar. I vissa fall kan även tillståndsdokumentation erbjudas. Flera framhåller att dessa firmor kostar mycket att anlita
och att de ibland tillhandahåller personal utan tidigare konsthanteringserfarenhet.
Någon nämner att det vore bra med ett certifikat så att man som beställare av ett
uppdrag vet vad personen har för erfarenhet och kunskap. Det finns mindre
transportfirmor som inte är lika specialiserade och som används av kulturarvsinstitutioner med mindre resurser. Många mellanstora museer har i viss mån
möjlighet att själva transportera objekt.
”Transportfirman som vi använder har varit på tårna att lära sig mer, nu kan
de det här med hantering. Vi bjöd in dem när det var en kurs om sånt. Tidigare
har vi kört med något bolag där flera av föremålen blev förstörda, de hade
missuppfattat hur man ska köra konst. Det blev en dyr transport för oss.”
Från ett av samtalen till förstudien

Den offentliga konsten inom regionerna hanteras ofta av handläggare och tekniker,
men titlar varierar och även konstpedagoger hanterar konst. Ofta kan en person
hantera hela kedjan, från inköp, urval, hantering, installation och underhåll, till
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gallring och överlämning av objekt som inte längre används (exempelvis till
länsmuseer). Olika regioner har olika mycket personal. Vissa regioner har bara en
person som hanterar offentlig konst medan andra har större arbetsgrupper med
mera specialiserad personal. Vid arbete med byggnadsanknutna verk anlitas ofta
konstkonsulter.
I Skåne och Mälardalen finns firmor och fristående frilansare och mindre företag
som är specialiserade på konsthantering. Dessa anlitas frekvent av både museer och
offentlig förvaltning för utställningsbyggnation, packning/uppackning, installation
och hängning, ljussättning. Ibland anlitas de även för att göra urval för hängning av
objekt i regionala och kommunala offentliga samlingar. En person beskriver att
frilansare behöver en egen försäkring, såväl ansvarsförsäkring och arbetsskadeförsäkring. Det behövs också egen utrustning att ta med till de olika projekten.
Vissa frilansare, som själva är konstnärer, har egna verkstäder där de även bygger
utställningsrekvisita och scenografi för museernas utställningar.
”Ibland har konstnärer frågat om råd och material […]Men vi får inte bli allt
för involverade i skapandet. Vi är inte medskapare.”
Från ett av samtalen till förstudien

Det finns ingen officiell statistik för hur könsfördelningen ser ut bland gruppen
konsthanterare. I Myndigheten för kulturanalys statistik för 2018 (2019 s. 4)
framkommer att könsfördelningen för alla årsarbetskrafter på museerna var 60
procent kvinnor och 40 procent män. I flera av samtalen framkommer dock att när
det gäller hantering upplevs andelen män vara betydligt större än andelen kvinnor.

4.5 Vägar in i professionen
”En bra grundregel att lära ut till nya personer i branschen är att hantera så
lite som möjligt. Det är det viktigaste med en konsthanterare.”
Från ett av samtalen till förstudien

I Sverige finns inga utbildningar specifikt inom hantering. Det finns inte heller
några yrkesförberedande kurser där baskunskap om konsthantering lärs ut. De
flesta förefaller komma in i professionen genom kontakter till redan anställda på
museer eller inom offentlig förvaltning. I några enskilda fall har det getts exempel
på ett lärlingsförfarande, där personer anställs för att gå bredvid en erfaren kollega,
för att så småningom kunna ta över arbetsuppgifter mera självständigt. I en tid av
snabb personalväxling och åtstramningar i ekonomin kan denna väg till
professionen bli alltmer ovanlig.
I samtalen för förstudien har exempel på vitt skilda bakgrunder för konsthanterare
lyfts fram. Akademiska utbildningar inom konservering, kulturhistoria och design
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har nämnts som exempel, liksom hantverksbakgrunder som modist, snickare eller
rammakare. Bland frilansare förefaller det vara vanligt att personen är konstnär
men tar konsthanteringsuppdrag på museer och inom offentlig förvaltning som
sidoverksamhet.
”Många av dem vi jobbar med är konstnärer själva. I början får man vara
med, låta extrapersonalen göra tillsammans med oss. Positivt med stor
organisation att det är många människor som är på golvet, man kan fråga,
man kan vara fler och göra, inte vara ensam om något. Det är inte personligt
eller kritik utan mer inskolning.”
Från ett av samtalen till förstudien

I inledningen till boken Kompetens i museisektorn (Lindqvist 2019 s. 7) framhålls
att museibranschen behöver såväl kunskap som kompetens för att uppfylla
huvudmännens och publikens förväntningar. Det framhålls att kompetens utvecklas
mellan den generella kunskapen och praxis och att kompetensförsörjningen är
museisektorns och de enskilda museernas ansvar (Lindqvist 2019 s. 16).
”Vi anställde en ny tekniker härom året. Tanken är att personen ska lära upp
sig på plats över tid. Det finns ju ingen handbok. Man gör vissa moment och
lär sig vartefter. Nu gör personen lite andra arbetsuppgifter, men så
småningom ska personen ta över mer och mer av hanteringsuppgifterna.”
Från ett av samtalen till förstudien

Vad händer när det inte finns tillgång till utbildningar inom ett specialistområde?
Lindqvist (2019 s. 11) beskriver olika dimensioner som bygger en kompetens:
personlig, social och organisatorisk förmåga, förmåga att handla inom en
organisation, förmåga att lära samt kunskap och erfarenhet. Just kunskap kopplas
till utbildning, men det är inte endast utbildning som ger kunskap. Många arbetsuppgifter lärs bäst genom att utföra uppgifter tillsammans med erfarna kollegor.
Det finns dock flera fördelar med utbildningar och fortbildningar inom ett
specialistområde:
•

En gemensam kunskapsgrund inom en profession eller inom en arbetsplats
kan ge en självsäkerhet till individen och underlätta kommunikationen.

•

Viss kunskap är fakta som baserar sig på forskning. Ibland behövs
särskilda referensramar för att kunna förstå och tillämpa denna kunskap.

•

Vissa fakta som inte ingår i det dagliga arbetet kan ändå vara bra att
känna till.

•

En grundkunskap kan minska tiden som det tar för en nyanställd att
komma in i en verksamhet.
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•

Det kan kännas tryggare för en organisation att anställa en person som har
en dokumenterad kunskapsbas.

I boken Collection Care (Powell 2015 s. 40–45) framhålls att både ny och tidigare
personal behöver tränas på jobbet och att fortbildning inom hantering ska ses som
en investering. I Museum Registration Methods 5th Edition (Buck m.fl. 2010 s.
209) framhålls starkt att personer utan baskunskap och träning inte får vidröra
museiobjekt. I ett av samtalen berättas att det är vanligt att ny personal får lära sig
de olika stegen av kollegorna, men inte anledningen till varför en arbetsuppgift
behöver utföras på ett visst sätt. Personen menar att det kan te sig märkligt att en
enkel sak, som att sätta en spik i väggen, kan bli så komplicerad. För en erfaren
person är det självklart att det handlar om objektens säkerhet och publikens rätt att
få ta del av en god upplevelse, men att det inte är självklart hur den bakgrunden
lärs ut till ny personal.
”Vi är i startskottet på den kulturhistoriska utställningen och alla säger att det
är för mycket att göra. För lite med bara mig. Svårt att ta in nån, för då måste
jag se till att den gör rätt och lära upp och handleda den personen.”
Från ett av samtalen till förstudien

Det finns sporadiska exempel på att museer ger så kallade ”training programs” där
personer utan tidigare erfarenhet ges möjlighet att lära och skapa erfarenhet i direkt
anslutning till museimiljö (se exempelvis The Broad 2020).
Det finns exempel på internationella grundläggande kurser inom konsthantering.
University of the Arts London (UAL) ger tredagars-kursen Art Handling and
Installation, som tar upp hängning, packning, förflyttning och installation. Kursen
riktar sig till konstnärer och andra som vill komma in i branschen samt till personal
på museer och konsthallar som primärt inte är konsthanterare men som ofta får
rycka in när det behövs (UAL 2020).
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Deltagare på Branschforum 2019 provar lådtilt vid ett studiebesök på Nationalmuseum.
Foto: Mathias Strömer.

4.6 Fortbildningsmöjligheter
”Det behövs mer utbildningar för museitekniker eller konsthanterare. Inte bara
de, utan även för samlingsansvariga. Så att alla delar i kedjan är införstådda
med vilka moment som ingår i hantering. Alla behöver inte göra samma saker,
men man ska förstå varandras uppgifter, vilken information som alla behöver
och vad som ska hända med objektet.”
Från ett av samtalen till förstudien

I Icoms etiska regler framhålls att hela museipersonalen bör erbjudas fortbildning
och yrkesmässig utveckling, för att kunna behålla effektiviteten hos arbetsstyrkan
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(Icom 2011 s. 9). Ändå är det många som under branschforum 2019 och i samtalen
till förstudien lyfter fram att de saknar fortbildningsmöjligheter, och att beslutsfattare inte prioriterar kompetensutveckling för denna grupp medarbetare.
Djupgående praktiska kurser inom hantering efterfrågas. I samtalen nämner några
personer att deras chefer ger bra förutsättningar för personalen att följa utvecklingen
inom området och lära sig nytt. Flera andra uppger att cheferna är restriktiva med
att sända personal på konferenser, utbildningar och nätverksträffar. Flera menar att
det är dyrt att åka på internationella konferenser, i den mån man känner till dem,
och det finns sällan tid att åka på studiebesök till andra arbetsplatser.
Flera personer refererar till sporadiska kurser som de varit på inom ämnesområdet
konsthantering (mountmaking, packning, hängning). Särskilt har Moderna museets,
Nationalmuseums och Riksutställningars kurser som hållits för flera år sedan lyfts
fram, men även kurser på Kulturmagasinet vid Helsingborgs museer har nämnts.
Några berättar om tidigare exempel där museer har arrangerat kurser lokalt i en
region. Ibland har museer ordnat interna kurser för den egna personalen.
Det finns även några få exempel på fortbildningsinsatser från de senaste åren.
Under 2017 höll Riksantikvarieämbetet tillsammans med konservatorer från Studio
Västsvensk Konservering två workshopar om packning av objekt, en i Göteborg
och en i Stockholm. Deltagare kom från stora och medelstora museer och var
huvudsakligen konservatorer och antikvarier/intendenter men även någon museitekniker och magasinsförvaltare. Flertalet intresserade fick inte plats och fler
tillfällen efterfrågades. I samband med Samlingsforum har det förekommit flera
praktiska och hanteringsinriktade workshoppar, bland annat packworkshop med
Nationalmuseum 2016.
I samtalen och under branschforum refererar några till Riksantikvarieämbetets stöd
för konsthanteringsområdet. Dessa personer är förhållandevis få, men har alla haft
stor hjälp av stöden:
•

Vårda väl-blad för arbete med olika samlingsförvaltningsfrågor
(Riksantikvarieämbetet 2019a).

•

Riksantikvarieämbetets Oddytest-databas för material
(Riksantikvarieämbetet 2019c).

•

De tidsbegränsat friköpta SIS-standarderna för bevarande av kulturarv (SIS
odaterat).

•

Kurser i IPM, samordnad skadedjurskontroll, som Riksantikvarieämbetet
har gett under 2018 och 2019 runt om i landet (Riksantikvarieämbetet
2019d).
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I Riksutställningars rapport skriver utredaren att tendensen för utställningsproduktion är en ökad teknisk standard (interaktivitet och media), något som borgar
för att hyra in personal med specialkompetenser för kortare perioder istället för att
utbilda den egna personalen (Riksutställningar 2016 s. 36). Konsekvensen beskrevs
vara att utvecklingen inom ett område förläggs utanför museisektorn (Riksutställningar 2016 s. 38). När det gäller hantering av konst och kulturarv är det dock
fortsatt förvaltarna av objekten som har det övergripande ansvaret för en god
praxis.
”Det bygger på kontakter. Man behöver veta att personerna har rätt
erfarenhet, särskilt när det kommer till känsliga föremål.”
Från ett av samtalen till förstudien

Förutom de konferenser som nämns i kapitel 4.2 finns det flera exempel på
internationella fortbildningsmöjligheter. Gemensamt är att verksamma
konsthanterare i Sverige sällan nås av information om dessa:
•

På Art tech space listas några kurser och föredrag som finns i
Storbritannien (ATS 2015).

•

Node center for curatorial ctudies ger onlinekursen Art handling, transport
and storage (Node odaterat). Kursen är grundläggande men riktar sig till
personer som redan finns inom professionen. Den är främst relevant för de
som vill lära sig mer om det internationella konstutbytet genom ut- och
inlån.

•

Rigging workshop tar upp utrustning, säkerhetsaspekter och metoder för
att flytta överdimensionerade objekt (Brewin 2019b). Kursen hålls i
Wilmington, USA.

•

IPSC, International preservation studies center, ger exempelvis kurserna
Design and construction of mounts for exhibits, Introduction to exhibit
design samt Installation and handling of art & artifacts. IPSCs olika kurser
omfattar vanligen tre till fyra dagar och hålls i Freeport, USA (se IPSC
2018).

•

Icon, The Institute of Conservation, ger femdagars-kursen Art and object
handling i Chichester, England. Ämnen som tas upp är hantering,
packning, förvaring och utställning av två- och tredimensionerade objekt
(Icon 2020).

•

Ett exempel som kan tjäna som inspiration för Sverige är den kurs som
hölls 2018 i Norge i preventiv konservering for icke-konservatorer där
bland annat hantering tas upp (Gebhardt 2018).
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4.7 Ytterligare förutsättningar för branschen
”Den största anledningen till att något går fel är tidspress. Här skulle man
vilja öka förståelsen hos styrelser, chefer, att de ser allas arbete, hanteringen,
från konservatorer till konsthanterare. Ingenting har hänt på 23 år.”
Från ett av samtalen till förstudien

Under 2019 har det i olika sammanhang påpekats att det ekonomiska läget för
statliga, kommunala och regionala museer är ansträngt, och att prognosen framöver
är ytterligare åtstramningar (se exempelvis Härd 2019). Åtstramningar leder till
minskade personalvolymer. Det har påpekats att det inom branschen pågår en
generationsväxling där tidigare personal slutar och där det är svårt att få tag på
erfarna personer att ersätta pensionerad personal med. En stark uppfattning råder
bland förstudiens informanter om att outsourcing av hanteringstjänster för såväl
utställningar som samlingsförvaltningsarbete ökar. Det har även tidigare beskrivits
att det finns en upplevelse av att museerna drar ner på den tekniska personalen,
samtidigt som antalet utställningsproduktioner ökar (Riksutställningar 2016 s. 3).
Riksantikvarieämbetet har 2016 uppmärksammat några museers påpekande om att
skiftande kunskapsnivåer och kvalitetskrav ibland försvårar för samarbeten mellan
olika typer av museer. 4 I samtalen har det påpekats att det är stora skillnader i såväl
ekonomiska resurser som i tillgång till kompetens mellan små och stora, regionala
och statliga aktörer. I vissa regioner eller områden kan det vara svårt att få tag på
frilansare eller företag som har relevant erfarenhet för det som museer eller
offentliga förvaltningar efterfrågar. Ibland kan det också vara svårt att veta hur en
beställning av uppdrag ska formuleras så att alla är överens om uppgiftens ramar
och mål.
”En uppackning handlar bara om nedpackningen!”
Från ett av samtalen till förstudien

En ytterligare dimension som påpekades av förstudiens informanter, är att
produktionerna blir allt mera storslagna och objekten större. Många upplever att
antalet magasinsflyttar ökar och kommer att öka framöver. Dessutom är det många
museer som är i färd med att producera nya basutställningar. Generellt finns idag
ett starkt fokus på att museisamlingar ska användas (se till exempel Prop.
2016/17:116), vilket leder till att hanteringen av konst och kulturarv ökar. Något

Detta framkommer i Riksantikvarieämbetets interna dokument Riksantikvarieämbetet och museerna, som
sammanställer myndighetens råd och samarbeten med museer 2016. Påpekandet hämtades från remissvar som
lämnats från museerna i samband med utredningen ”Ny museipolitik, SOU 2015:89” (Riksantikvarieämbetet
2016).

4
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som också ökar, främst till följd av en större riskmedvetenhet, är administrationen
och kraven kring lån.
”Det är generationsväxling. Förr var det att man ringde till varandra och låna
grejer, men nu är det annorlunda. Det är policyer som gäller.”
Från ett av samtalen till förstudien

I propositionen Kulturarvspolitik från 2016 (Prop. 2016/17:116 s. 111) nämns att
en ökad samverkan mellan olika typer av aktörer behövs för att minimera
kostnaderna, och att samverkan dessutom kan leda till kreativitet och nya idéer. I
denna förstudies underlag yttrar flera en förhoppning om att det framöver ska ske
en större samverkan mellan mindre och större institutioner kring såväl innehåll som
hanteringstjänster. Till exempel, menar flera, skulle tjänster kunna delas mellan ett
antal museer i ett närområde, eller så kunde samfinansiering ske för att starta upp
verksamheter som levererar efterfrågade tjänster på området.
”Lokaler. De har dragit ner på lokaler. Vi har väldigt litet snickeri, ändå vill
de att man ska göra utställningar. Vi var tvungna att bygga klimatmontrar i
utställningslokalerna, vilket är väldigt konstigt. Inte bra för föremålen.”
Från ett av samtalen till förstudien

Flera nämner att många mindre museer har problem med att arbetsytan inte är
tillräcklig stor för transporter och konsthantering. Någon nämner att hen önskar en
uppackningsdel som är ren och avskild, och fortsätter med att det kan vara svårt att
få loss pengar till bra arbetsbord, galler, vagnar, något som inte bara påverkar
objekten utan också personalens arbetsmiljö. Flera påpekar att tillgången till
adekvata verkstäder har minskat under en lång tid. Det kan kopplas till att det blir
svårare att tillverka specialanpassade lösningar för objekt som ska flyttas, monteras
i förvaring eller ställas ut.
”Jag har hört att många känner att man som tekniker är en förlängd
vaktmästare. […] Att inte det man gör uppmärksammas som en viktig del av
bevarandearbetet.”
Från ett av samtalen till förstudien

Att det ofta är kort om tid för utställningsbyte är något flera har nämnt. Detta kan
påverka utförandets kvalitet, men framförallt ökar det stressen för personalen. En
stressig arbetsmiljö är varken bra för kulturarvet eller för människorna. Några
nämner att de efter en intensiv period av nedtagning/uppsättning genast behöver
rycka ut på andra uppdrag, exempelvis magasinsflyttar. Utifrån förstudiens underlag förefaller denna grupp kulturarvsarbetare vara hårt belastade. Ytterligare en
aspekt som nämnts är att institutioner inom ett närområde ofta öppnar utställningar
samtidigt, något som belastar underleverantörer och frilansare.
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En aktuell fråga som lyftes under branschforum 2019 är hur hantering påverkar den
globala klimatförändringen (Anderson & Strömer 2019). Det handlar om vilka
material man väljer att arbeta med, hur dessa material tas om hand efter transporter
och efter utställningsproduktioner, hur material, inredning och utrustning kan
återanvändas samt hur objekt transporteras, nationellt och internationellt. Frågan
om hur organisationer kan arbeta med hållbarhetsfrågor utifrån ansträngda
ekonomier och samtidigt upprätthålla en hög kvalitet ställdes. Någon gav rådet att
aktörerna behöver tänka globalt men agera lokalt samt samverka mer med
varandra.
En utmaning som framkommer i förstudiens underlag är att det saknas ett nationellt
erkännande av de arbetsuppgifter som ingår i hantering.. Det har nämnts att det
saknas en röst som på nationell nivå dels är samlande och dels kan lyfta svåra
frågor för branschen. I viss mån förefaller det saknas erkännande även inom
enskilda institutioner, något som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Det har
nämnts att personal har haft svårt att motivera vilopauser, även om de behövs för
att inte ådra sig lyftskador. Erkännande behövs för att organisationer ska säkra att
de som arbetar med ett särskilt område ska ha bra förutsättningar för sitt arbete. En
sådan förutsättning är bra arbetsmiljöförhållanden. Personal ska inte behöva lyfta
sådant som är för tungt för kroppen eller lyfta allt för många gånger om dagen.
Personal ska heller inte behöva hantera ohälsosamma objekt utan rätt skyddsutrustning.
”Finns det i någons arbetsbeskrivning att man ska packa upp och packa ner
konst? Ofta är det ingen som har det ansvaret, man fattar inte att det är ett
viktigt moment.”
Från ett av samtalen till förstudien

4.8 Litteratur och god praxis
Internationellt finns det många beskrivningar av god praxis för konsthantering.
Inom samlingsförvaltning finns litteratur som riktar sig särskilt till art handlers på
museer (se exempelvis Powell 2015 och Callahan 2009), till de som huvudsakligen
arbetar med utställningar och samtida konst (Scholte & Wharton 2011) och sådan
som riktar sig till andra yrkesgrupper men där god praxis för hantering är central
(se exempelvis Buck m.fl. 2010). Samtliga skriftliga källor lyfter det riskförebyggande arbetet som centralt.
När det gäller specifika objekttyper (målningar, dräkter, keramik) finns det otaliga
skriftliga råd för hantering och förebyggande konservering. Ett exempel är att
böcker och album inte ska öppnas mer än 90° (Node odaterat). Ett annat är att
handskar av nitril inte ska användas vid hantering av objekt som innehåller silver
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(exempelvis analoga fotografier) eftersom svavelresterna i nitril är starkt
oxiderande för silver (SIS 2011b s. 23).
Ofta kommer rekommendationer i form av checklistor eller steg för stegbeskrivningar, som exempelvis den Node (odaterat) ger i sin kurs:
•

Vad är det vi har framför oss?

•

Vad är konstverket gjort av för material?

•

Vad är del av konstverket och vad är inte det?

•

Vilken är konstnärens intention?

•

Vilka hanteringsmaterial och verktyg behöver vi?

•

Behövs någon form av förberedelse innan objektet hanteras?

•

Hur många personer behövs för att hantera objektet?

•

Var är de svaga och känsliga delarna på konstverket?

•

Hur ska vi röra vid konstverket?

Det finns även internationella standarder på området som skapas inom samarbetsorganisationerna ISO (International Standards Organization), CEN (Eutopean
Committee for Standardization) och SIS (Svenska Institutet för Standarder). Det
finns flera särskilt relevanta publikationer:
•

SS-EN 15946:2011 Packmetoder för transport (SIS 2011b).

•

SS-EN 16648:2015 Transportmetoder (SIS 2015).

•

SS-EN 16095:2012 Tillståndsrapport för flyttbart kulturarv (SIS 2012b).

•

SS-EN 16096:2012 Tillståndsbedömning av fast kulturarv (SIS 2012a).

•

SS-EN 16893:2018 Nybyggnation för förvaring och användning av
samlingar (SIS 2018) (magasinsstandard).

•

SS-EN 15999-1:2014 Rekommendationer för montrar till utställning och
bevarande av kulturarv (SIS 2014a).

•

SIS-CEN/TS 16163:2014 Riktlinjer och processer för ljussättning av
utställningar (SIS 2014b).
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Dessutom arbetar SIS för närvarande med EN N786, under arbetstiteln
Specifikationer för hantering av flyttbart kulturarv (SIS odaterat).
Svensk litteratur och rekommendationer för hantering av konst och kulturarv är
mindre vanligt. Skriften Minimal manual: hur att rätt hantera museiföremål (Erson
& Raaum 2006) trycks inte längre men finns på flera bibliotek i Sverige. Vidare
har Riksantikvarieämbetet gett ut Vårda väl-blad för arbete med olika samlingsförvaltningsfrågor (Riksantikvarieämbetet 2019a), bland annat finns en serie om
förflyttning av föremål och en om materialval. Riksutställningar gav 2013 ut
skriften Guidebok för utställningsteknik (Strömer 2013), som inte tar upp hantering
av objekt, men som kan vara relevant för konsthanterare som arbetar med
utställningsproduktion.
Arbetsmiljöfrågor är arbetsgivarens ansvar. Här kan man ta hjälp av organisationens skyddsombud och företagshälsovård. Det finns vissa enklare skriftliga stöd
för fysiska arbetsuppgifter som många konsthanterare genomför. Arbetsmiljöverket
har på sin webbsida information om manuell hantering (att lyfta, bära, skjuta eller
dra ett föremål), om repetitivt arbete (som kan innebära förslitningsskador) och om
höjd på arbetsställning (Arbetsmiljöverket 2018). Här framkommer vilka
föreskrifter och regler som gäller. Den ideella organisationen Prevent har en
checklista för skyddsronder i syfte att minska riskerna för belastningsbesvär vid
tyngre kroppsarbete (Prevent 2019). Riksantikvarieämbetet (2017:b) har en
onlinekurs om ohälsosamma ämnen i samlingar som kan vara bra för dem som
hanterar objekt att gå, samt en serie Vårda väl-blad om ohälsosamma ämnen
(Riksantikvarieämbetet 2019a).
Traderad kunskap utgör en stor del av den goda praxisen på området. Den handlar
om hur enskilda moment ska utföras och om hur hanteringen ska organiseras. Det
kan vara detaljer som att man endast skruvar i några av skruvarna vid stängning av
en tom transportlåda av trä för att inte slita ut alla skruvhål. Det kan också vara
kunskap som ackumuleras genom erfarenhet för att kunna arbeta med stora
övergripande frågor, som att planera för nya lokaler, logistik och klimat. De som
har bidragit till förstudien lyfter ofta fram att jobbet är roligt eftersom det är
varierande och kreativt, men poängterar att erfarenhet är viktigt för ett gott resultat.
”Viktigt att det blir bra flöde på jobbet, man ska inte behöva springa och fixa
eller hämta verktyg under tiden som konstverket hanteras. Det är lite svårt att
förklara på ett bra sätt. Det sitter i ryggmärgen.”
Från ett av samtalen till förstudien

Det finns flertal resurser, kurser och forum online där konsthanteringens praxis
lyfts fram, se lista i Bilaga 1. Mer tips på litteratur för konsthantering finns i slutet
av rapporten i Referenser.
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5. Skäl för att arbeta för god praxis
“There are standards but there are no standard solutions”
Citatet kommer från kursen Art Handling, Transport and Storage som ges av Node
Center for Curatorial Studies, och syftar på att det finns en rad standarder och
sammanställningar av god praxis inom konsthantering internationellt. En standard
löser inte knepiga situationer som uppstår i stunden vid praktiskt arbete med
objekt. Ändå finns det flera goda anledningar till att standarder och rekommendationer behövs. Dessa anledningar är också skäl för att området konsthantering
behöver synliggöras och prioriteras även i Sverige:
•

Arbetsmiljömässiga skäl.

•

Bevarandeskäl.

•

Tillgänglighetsskäl.

•

Förtroendeskäl.

•

Försäkringsskäl.

•

Resursskäl.

5.1 Arbetsmiljö
Vid konsthantering finns det arbetsmiljörisker för människor. Arbetsmiljön är alltid
arbetsgivarens ansvar, men den som utför arbetet bör meddela arbetsgivare och
skyddsombud de risker man upplever.
•

Hantering av ovärderliga objekt kan vara en mental påfrestning. Det är ett
ansvar som åläggs enskilda medarbetare att skador på objekt inte får ske
vid hantering. Oro för vad som händer om det som inte får hända händer
påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Kommer en person som varit med
om att ett objekt gått sönder i hanteringen kunna få arbete igen? Ansvarskänslan kan göra att människor ibland negligerar sig själva för att orka
lyfta lite till och hålla lite längre.

•

Människor kan skada sig när de lyfter. Tunga lyft under en längre tid kan
exempelvis orsaka ljumskbråck, medan belastningsskador och slitskador
kan komma av repetitiva hanteringsuppgifter över lång tid. Skador på
personal är vanliga, men det finns ingen kartläggning av hur vanligt det är.
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•

Avsaknad av arbetsytor i närheten av magasin och utställningsytor har lyfts
som ett arbetsmiljöproblem i såväl i internationella nätverk som i samtalen
för denna förstudie. Personal behöver hantera objekt på ett riskfyllt sätt
både för människan och för objektet.

•

Konst och föremål kan bestå av ohälsosamma ämnen. Inte sällan är objekt
och lokaler angripna av mögel. Det finns risk att skadas vid hantering och
inandning om rätt skyddsutrustning inte används, något som är arbetsgivarens ansvar.

•

En oönskad machokultur i arbetslagen har ibland har lett till att personal
inte vill använda skyddsutrustning, lyfthjälpmedel eller påtala skador.

•

Den psykosociala arbetsmiljön kan påverkas av ojämn könsfördelning
mellan olika professioner och av olikheter i utbildningsbakgrund. Detta har
lyfts som ett ibland förekommande problem i framförallt stressiga
teamarbeten och i situationer där snabba beslut behöver tas att kvinnor inte
känner sig lyssnade på, respektive att personer utan relevant utbildningsbakgrund inte känner sig lyssnade på. Den psykosociala arbetsmiljön är
svårare att reglera och beskriva än den fysiska.

•

Praxis på museer kring tider mellan två olika utställningar påverkar människor
som arbetar praktiskt med nedtagning och uppsättning. Det saknas tid för
återhämtning mellan intensiva arbetsperioder. En stressig arbetsmiljö är
varken bra för kulturarvet eller för människorna. För en god arbetsmiljö
krävs mindre intensiva arbetsperioder efter en tid av intensivt arbete.

Att stötta ett utbyte kring god praxis inom konsthantering kan bidra till att arbetsmiljöfrågor, såväl de fysiska som de psykosociala, kan uppmärksammas inom
hanteringsarbetet. Detta kan i förlängningen leda till att minimera risker för
personalen, men också för kulturarvet.

5.2 Bevarande
Mycket av den goda praxisen inom konsthantering handlar om att förhindra
onödiga skador på konst och kulturarv. Det finns många exempel på hur hantering
påverkar bevarandet av objekt:
•

Lyft. Alla lyft är en stor påfrestning på objektens struktur. Det gäller både
komplicerade objekt (till exempel en sänghimmel) och till synes enkla
objekt (till exempel ett brev från ett arkiv).

•

Vardagshantering. Handsvett orsakar korrosionsfläckar på metallföremål,
skadan framkommer först efter en tid. Någon som lutar sig över ett
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fotografi under packning för att prata med sin kollega riskerar att
permanent skada den känsliga ytan med små droppar spott.
•

Transport. Det finns en risk att objekt skadas under transport på grund av
vibrationer. Hur objekt packas, hanteras, placeras och fästs i ett fordon har
stor betydelse. Andra risker är att objekt kan klämmas, skadas av remmar
eller kommer bort.

•

Skadedjur. Risken för spridning av skadedjur vid transporter mellan länder
och mellan museer är stor.

•

Klimat. Material kan förändras när objektet byter miljö. Redan små
skillnader i luftfuktighet och temperatur kan orsaka spänningar i objektens
material, stora skillnader kan orsaka nedbrytning.

•

Exponering. Ljus och strålning är välkänt riskmoment för objektskador.

•

Montering. Monteringen i utställning och i förvaring kan riskera att skada
konst och kulturarvsföremål genom att slita och nöta eller genom att ge
otillräckligt stöttning. Monteringar kan vara alltför svaga och objekt skadas
genom fall eller genom att sjunka ihop över tid.

Att stödja ett utbyte kring god praxis inom konsthantering ökar kännedomen om
riskfaktorerna hos utförare samt om hur dessa kan undvikas och minimeras.

5.3 Tillgänglighet
Hur objekt monteras i utställningar påverkar hur objekt uppfattas, upplevs och
tolkas av besökare i en utställning. God praxis på området vilar mycket på
erfarenhet, dokumentationsrutiner och förståelse av konstnärers arbete.
•

Konstnärens intention eller objektets berättelse kan gå förlorat vid en
ogenomtänkt installation eller montering.

•

En montering kan ge en falsk bild av objektet genom att tillföra element
som kan tolkas vara en del av objektet. Användning av installationsmanualer och instruktioner från konstnärer förebygger risker för
feltolkning.

•

Även tillgänglighetsaspekter kan påverkas av hur praxis inom
konsthantering ser ut.

Området har inte diskuterats i större utsträckning i Sverige. Här krävs kunskap
inom estetisk, design, perception och också kompetens att resonera kring
kulturarvets och konstens signifikans. Att stötta ett utbyte kring god praxis inom
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montering och installation av objekt minskar risken för feltolkningar och ökar
tillgängligheten till kulturarvet och konsten.

Hur objekt monteras och ljussätts påverkar
hur de uppfattas av museibesökarna.
Dessutom påverkar såväl montering och
ljussättning objektets bevarande. Att
balansera de två aspekterna tillhör den goda
praxisen inom konsthantering.
Foto: Alissa Anderson.

5.4 Förtroende
För att konst och kulturarv ska vara tillgängligt för så många som möjligt krävs
goda samarbeten mellan olika aktörer. Samarbeten förutsätter att det finns ett
förtroende mellan olika institutioner, olika länder, mellan beställare och utförare av
en tjänst och mellan olika yrkesgrupper. En professionell hantering ökar en
verksamhets relevans för samarbeten. Att bygga upp förtroende handlar om
dokumentation och noggrannhet och att faktiskt följa standardiserade rutiner.
•

Det kan ibland finnas skillnader i förhållningssätt till konsthanteringen –
ibland mellan olika yrkesgrupper inom en och samma institution.
Avsaknad av en gemensam kunskapsgrund på en arbetsplats kan innebära
att personer upplever att de inte arbetar mot samma mål. Ett dåligt
förtroende mellan kollegor påverkar arbetsmiljön och ökar risken för
missförstånd och skador på objekt.

•

Förtroendet mellan beställare och utförare baserar sig i dagsläget till stor
del på kontakter och att man känner varandra och har arbetat med varandra
förr. I och med den ökade outsourcing-trenden samt en övergripande större
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rörlighet i branschen minskar möjligheten för beställare att känna
förtroende för tillfälligt anlitade utförare.
•

Förtroende mellan institutioner är en förutsättning för att lån av objekt och
andra samarbeten ska komma till stånd. Olikheter i praxis mellan resursstarka och resurssvaga institutioner, liksom mellan institutioner i olika
länder, minskar förtroendet.

•

Om de krav som olika institutioner ställer på varandra vid låneförfaranden
upplevs som orimliga, eller otillräckligt underbyggda, minskar förtroendet.
Ibland uppstår frågor om vad vissa regler baserar sig på. Många institutioner
kräver exempelvis att lådor ska stå ouppackade i 24-timmar i det klimat
som objekten ska vistas i, efter transport. Dylika krav avgör hur en
arbetsuppgift planeras och genomförs i praktiken och det finns de som
frågar sig om det verkligen finns forskning som underbygger att detta är ett
bra sätt att förebygga klimatrelaterade skador.

God kännedom om praxis inom konsthantering ökar förtroendet mellan olika aktörer.
Vid internationella utbyten behöver institutionerna ofta förlita sig på att den andra
parten känner till internationell branschpraxis, men också att denna praxis ständigt
diskuteras, ifrågasätts och förbättras i internationella nätverk. För en ökad nationell
samverkan krävs att praxis diskuteras i nationella nätverk som omfattar branschens
aktörer brett. Tillgång till utbildnings- och fortbildningsmöjligheter är också en
faktor som kan öka förtroendet mellan olika aktörer.

5.5 Försäkringar
Försäkringar är en viktig del av god praxis på så sätt att de både bygger på
befintliga branschöverenskommelser och att de samtidigt skapar en praxis i och
med kravställning. Försäkringar behövs för att inte enskilda människor ska känna
att de personligen kommer ställas till svars om en olycka skulle hända i hantering.
De behövs också eftersom det vid utlån överlämnas ett ansvar mellan olika ägare.
Försäkringar är därmed viktiga även för förtroendeskälet.
•

Försäkringar är förknippade med höga kostnader. Mindre resursstarka
verksamheter kan ibland ha svårt att dels uppfylla försäkringsgarantiernas
krav, dels ekonomiskt ansvara för försäkringen. I förlängningen kan detta
innebära en risk att försäkringar som institutioner tecknar för sina objekt
antingen inte är heltäckande eller att de är onödigt dyra.

•

God praxis vid försäkringsärenden vilar på dokumentation. Om en skada
exempelvis uppkommer efter transport av objekt behövs bra dokumentation
för att försäkringsbolaget ska kunna utreda hur, när och varför en skada har
skett och vilken organisation som är ansvarig.
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Att arbeta för god praxis inom konsthantering kan skapa samverkan på lika villkor
mellan resursstarka och resurssvaga aktörer kring försäkringsfrågor och
riskminimering.
”Det vore skönare att ha bättre resurser. Det är inte lätt att uppfylla alla
kraven med små resurser, trots att viljan och ambitionen finns.”
Från ett av samtalen till förstudien

5.6 Resurser
Att följa god praxis i det vardagliga arbetet behöver inte innebära en kostnadsökning. Det kan handla om att rationalisera arbetsprocesser, förtydliga rutiner och
förhålla sig till arbetsuppgifter på ett professionellt sätt.
Att diskutera och sprida god praxis inom konsthantering kan bidra till att minska
glappet mellan resurssvaga och resursstarka institutioner. God kännedom om praxis
ökar möjligheterna för samverkan kring exempelvis tjänster och delning av såväl
ekonomiska och materiella resurser.

Inom branschen efterfrågas råd om
resurssmarta packtekniker som ändå är
skyddande för föremål. På bilden ses ett
museiföremål, en lampa, som ska flyttas till
ett nytt magasin, packad enligt ”man tager
vad man haver när man inte har pengar”tekniken. Foto: Susanne Nickel, Eskilstuna
stadsmuseum.

39

Konsthantering. Förstudie om konsthanteringens behov i Sverige.

6. Behov inom konsthantering
”Handling museum objects is a serious responsibility and should not be taken
lightly.”
Från boken Museum Registration Methods (Buck m.fl. 2010 s. 209)

Det finns flera behov inom konsthanteringsbranschen i Sverige idag. Utifrån de
skäl för att arbeta med god praxis inom konsthantering som presenteras i kapitel 5
ges här förslag på fem prioriterade områden för branschen att arbeta med framöver:
•

Erkännande av att konsthanterare har ansvarsfulla och viktiga uppgifter.

•

Nätverkande inom branschen nationellt och internationellt.

•

Kompetensförsörjning för att säkra kunskap på lång sikt.

•

Samverkan mellan olika kompetensområden, mellan olika institutioner
inom Sverige och utbyte internationellt.

•

Utveckling av teknik och metoder på området.

6.1 Erkännande
En tendens som kan skönjas är att det saknas ett nationellt erkännande av de
arbetsuppgifter och kompetenser som kan omfattas av paraplybegreppet konsthantering. Det finns ingen brist på yrkestitlar, men gemensamt för dem som utför
hantering är upplevelsen av att inte arbetsuppgifterna och kompetenserna inte
uppmärksammas som viktiga. Det kan kopplas till diskussioner kring såväl den
fysiska som den psykiska arbetsmiljön, tidspress i produktion och fortbildningsmöjligheter.
Det finns ett behov av en röst som lyfter och uppmärksammar området konsthantering, gärna med en internationell utblick. När arbetsuppgifterna erkänns vara
viktiga har de som utför dem bättre förutsättningar för att utföra dem professionellt
och med en god kvalitet.

6.2 Nätverkande
Det finns flertal nätverk för olika områden, såväl internationellt som nationellt (se
kapitel 4.2 och 4.3), men få verksamma inom konsthantering i Sverige är
engagerade i de kollegiala nätverken. Det finns inte heller något samlande nätverk
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för just hanteringsfrågor i Sverige. Detta har minskat möjligheterna att uppmärksamma utförare i branschen på de sporadiska fortbildningsmöjligheter som har
funnits. Det har också påpekats att känslan av samhörighet inom professionen är
liten eftersom nätverksmöjligheterna är så få.
Det finns ett behov av att fortsatt diskutera och fortbildas kring god praxis inom
konthantering. Personer i branschen efterfrågar maillistor, kunskapsbank, forum,
nätverksträffar, praktiska workshops och förevisningar, studiebesök och spontana
träffar mellan kollegor från andra arbetsplatser. En utmaning med att förmedla
information till denna grupp är att personerna är tidsmässigt hårt belastade i sina
arbeten. Då arbetsuppgifterna oftast inte är datorbundna kan det vara svårt att nå
gruppen via webbaserad information. Ytterligare en fråga är vems ansvar det är att
driva ett branschnätverk. Myndigheter kan bidra med viss stöttning, men de mest
lyckade nätverksexemplen sett internationellt har drivits av branschen själv.

6.3 Kompetensförsörjning
I Sverige finns idag inga andra möjligheter att utbildas inom området än att lära sig
på jobbet, samtidigt som det sker en generationsväxling. Det finns också väldigt få
fortbildningsmöjligheter, särskilt för de med små resurser och tidspressade
scheman. Många upplever att personalomväxlingen ökar och att det blir allt
vanligare att outsourca hanteringstjänster. Allt detta borgar för att baskunskapen
om hantering idag kan vara svårare att överföra från erfarna till mindre erfarna
konsthanterare, för att inte tala om den komplexa kunskapen som krävs för en
professionell konsthantering. Tillgången på relevanta kompetenser för uppdrag
varierar mellan olika regioner och orter. Även beställarkompetensen förefaller vara
varierande.
De svenska förutsättningarna för att hantering ska ske enligt en internationellt sett
god praxis är bra, men de behöver stärkas, exempelvis genom att främja en god
beställarkompetens. Det finns också ett behov av att säkra en baskunskap för alla
som är nya inom hantering av objekt, såväl offentligt som privat anställda. Det
behövs även fler kostnadsrimliga fortbildningsmöjligheter, specialiseringsmöjligheter och stöd för utbyten kring konsthantering mellan olika typer av
arbetsplatser. Mycket av den goda praxisen inom hantering vilar på erfarenhetsbaserad och traderad. Det som efterfrågas är huvudsakligen icke-akademiska
möjligheter att fortbildas och utbildas inom konsthantering.
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6.4 Samverkan
”Samverkan på ett icke- hierarkiskt sätt där alla bidrar efter förmåga oavsett
om verksamheten är kommunal eller statlig, ger bättre möjligheter för alla i
hela landet att få del av högkvalitativ verksamhet.”
Från Kulturarvspolitik: regeringens proposition 2016/17:116 (s. 111).

Det finns en tendens av stora skillnader mellan resursstarka och resurssvaga
institutioner i möjlighet att uppfylla olika krav vid samarbeten och lån. Tendensen
med ökade ekonomiska åtstramningar för såväl statliga, regionala som kommunala
aktörer kan innebära att behovet av mera effektiva processer på museer och inom
offentlig förvaltning ökar. En farhåga är att klyftan mellan professioner (till
exempel konservatorer och konsthanterare) kan bli större i och med generationsväxlingen och avsaknaden av utbildnings- och fortbildningsmöjligheter.
Samverkan mellan olika aktörer behöver främjas för att öka allas möjlighet att ta
del av konst och kulturarv i hela landet. Diskussioner om kvalitet inom konsthantering kan även främja den konstnärliga förnyelsen på såväl mindre som större
institutionen. Det behövs även stöd för att öka möjligheterna för institutioner att
samverka kring tjänster och resurser. Ett starkare svenskt engagemang i det
internationella området art handling kan än mer stärka internationella utbyten och
samarbeten. Det finns även behov av nätverksmöjligheter över professionsgränserna, i likhet med de internationella nätverken Paccin och IMF.

6.5 Teknik, metoder och utveckling
Det finns otaliga detaljfrågor som skulle kunna utredas, utvecklas eller undersökas
och som knyter an till konsthantering. Några av dem är:
•

Statistik. Det finns inte någon statistik på hur ofta skador på personal eller
skador på objekt sker i samband med hantering.

•

Klimat. Tips om kostnadseffektiva och energieffektiva lösningar för ett
gott bevarandeklimat efterfrågas.

•

Skadedjur. Risken för spridning av skadedjur vid transporter är stor. Trots
att det finns regleringar om att allt nytt trämaterial antingen ska värmeeller kvävebehandlas har spridning av nya arter av träborrande insekter
rapporterats i Österrike och Tyskland. Insekterna har spridits med pallar,
trälådor och spännramar till målningar och upptäckts även i magasin (Biebl
& Querner 2016). Internationellt finns rekommendationer om att behandla
träpallar och trälådor med kväve mellan transporterna (Node odaterat).
Integrerad skadedjurskontroll (IPM) är ett väletablerat område i Sverige,
men det behövs mer kunskap om hur spridning sker vid museernas
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låneverksamhet och magasinsflyttar. IPM behöver kommuniceras
ytterligare till transportfirmor och till konsthanterare på museer och inom
offentlig förvaltning. Ett tydligt behov som lyfts är tydligare information
om vad EU:s kväve-direktiv innebär för skadedjurskontrollen i Sverige.
•

Montrar. Ett seminarium hölls 2015 med representanter för några statliga
museer samt Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet med en
förhoppning om att starta ett monternätverk. Så har inte skett, men det
finns ett pågående arbete med del II av standarden SS-EN 15999
Rekommendationer för montrar till utställning och bevarande av kulturarv
(SIS odaterat). Det kommer fortsatt många frågor in till Riksantikvarieämbetet angående montrar: kostnadseffektiva lösningar, klimatisering,
material och säkerhet. Riksantikvarieämbetet har bra beredskap att svara på
materialfrågor, men inte på frågor om att bygga klimatiserade montrar på
egen hand. Även monterpooler och tips om kostnadseffektiva lösningar
efterfrågas, något som lyfts redan tidigare av Riksutställningar men också i
museidialogen (2017 s. 22).

•

Mikroklimat. För att kunna tillgängliggöra vissa känsliga objekt vid
exempelvis utlån från stora museers samlingar till ett ostabilt klimat kan
objektet monteras i en helt tät monter eller i en helt försluten inramning.
Fallgroparna med en helt tät förpackning är många: till exempel kan det
bildas mögel och ansamlas stora mängder emissioner. Mikroklimatinramning av målningar och objekt på papper har diskuterats mycket, men
behöver också undersökas med vetenskapliga metoder. Exempel på
bakgrundslitteratur är Recommended Best Practices for the Sealed Package
(Andrews 2009).

•

Ljussättning och bevarande. Det finns fortfarande många frågor om
belysning av objekt. Vilka enkla lösningar finns för att undvika att objekt
blir skadade av ljus men att det ändå går att belysa dem på ett tillgängligt
sätt? Vilka strålningsnivåer är relevanta för kravställning och hur personal
kan avgöra riskerna som olika typer av belysning innebär för de enskilda
objekten. Viss vägledning finns (se till exempel Riksantikvarieämbetet
2019a; Venosa 2016), men informationen behöver uppdateras och spridas
bredare.

•

Vibrationer. Hur vibrationer påverkar objekt är en komplicerad kunskap
som berör såväl fysik som teknik. Det kan handla om vibrationer under
transport samt vibrationer i utställningssalar och förvaring i samband med
stadstrafik och att besökare rör sig i rum med sviktande golv. Beräkning av
packmaterialens stötdämpande egenskaper är för många svårt och tidsödande, och det saknas enkla stöd för detta, även om bakgrundsinformation
finns att tillgå (Bongaarts 2019; Podany 2017).
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•

Material i samlingsförvaltning. Det saknas ännu rådgivning och klimatsmarta materialval. Dessutom saknas forum för kollegiala utbyten kring
praktiska aspekter av arbete med material vid konstruktioner och packning.
Däremot har frågan om att undersöka hur material emitterar utretts av
Riksantikvarieämbetet. Arbetet har resulterat i tre vetenskapliga sammanställningar (Canosa 2019; Canosa & Norrehed 2019; Canosa m.fl. 2019),
enklare råd och stöd (Riksantikvarieämbetet 2019b) samt ett erbjudande
om att utföra Oddytest på material hos Riksantikvarieämbetet
(Riksantikvarieämbetet 2019c).

•

Material i objekten. Det efterfrågas möjligheter till vidareutbildningar för
bättre materialkännedom om material i kulturarvs- och konstobjekt,
exempelvis moderna och nya material och hur dessa material förändras och
hur de på bästa sätt kan hanteras.

•

Plast. Riksantikvarieämbetet har en del rådgivning om plast i samlingar
samt om hur plast som emballerings- och förvaringsmaterial kan påverka
luftkvalitet (se Riksantikvarieämbetet 2019a). Det efterfrågas dock även
information om hur plasters mekaniska egenskaper förändras över tid och
hur man hanterar gammalt förvaringsmaterial av plast som har förlorat sin
stöttande och skyddande funktion.

•

Packning. Frågor inkommer till Riksantikvarieämbetet om kostnadseffektiva men skyddande packtekniker för såväl lånetransporter som
magasinsflyttar. Det efterfrågas tips på smarta system som går att
återanvända och på packtekniker för asymmetriska föremål, liksom
utredningar om detaljer, till exempel om tätpackning och 24:timmarsregeln innan uppackning är bra riktlinjer ur bevarandeperspektiv. Även
frågor återvinning har lyfts.

•

Magasinsplanering. Det finns ett behov av att diskutera frågor om logistik i
magasin samt smart planering av utrymmen. Många har begränsade
magasinsytor och ännu mera begränsade arbetsytor. Såväl forskning som
tips från kollegor efterfrågas.

•

Säkerhet och montering. Det efterfrågas tips och rådgivning kring säkra
installationer, montering och hängning av objekt, särskilt för verksamheter
med begränsade resurser.

•

Transporter. Det efterfrågas mer kunskap om hur kulturarvslogistiken kan
rationaliseras utan att minska på säkerhet och kvalitet, till exempel kring
samtransporter och infrastruktur.

•

Skalbara system och hållbara utställningsproduktioner. En del av att arbeta
med hållbarhetsfrågor kan vara att se över materialåtgången vid
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utställningsproduktionen. Frågan lyftes under branschforum 2019
(Anderson & Strömer 2019 s. 15) men fortsatt utbyte efterfrågas kring
flexibla montersystem och upphängningssystem.

I förstudiens underlag framkommer att det finns ett behov av att diskutera frågor om logistik i magasin
samt smart planering av utrymmen. Foto: Anneli Karlsson, Statens maritima och transporthistoriska
museer.
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7. Riksantikvarieämbetets roll
I denna förstudie beskrivs behoven som finns inom konsthanteringsbranschen i
Sverige idag. Branschen lyfter behov av att samverka mera kring god praxis,
genom att nätverka, såväl nationellt som internationellt, bevaka kunskapsförsörjningsfrågor, samverka mellan kompetensområden och institutioner samt
utveckla teknik och metoder på området.
Riksantikvarieämbetet bör fortsatt främja arbetet med god praxis inom hantering
genom att uppmärksamma de arbetsuppgifter som utförs av de som hanterar. Det
kan exempelvis göras inom paraplybegreppet konsthantering. Som myndighet bör
dock Riksantikvarieämbetet vara lyhörda mot branschens diversitet i titlar, roller,
individernas arbetsformer samt bakgrunder och vägar in i yrkeslivet. Det är inte
denna förstudies ambition att skapa en ny yrkestitel. Ambitionen är att samla nära
angränsande frågor under ett paraply för att lättare kunna belysa dem.
Det kvarstår många frågor om vilken roll en myndighet kan spela för ett
branschnätverk. De mest lyckade internationella exemplen på inre branschsamverkan kommer från de utövande aktörerna. Samtidigt är det tydligt att
branschens aktörer i Sverige efterfrågar uppstartsstöd för såväl nätverkande som
utbildnings- och fortbildningsinsatser. Riksantikvarieämbetets framtida
engagemang bör handla om att bidra till teknik- och metodutvecklingen i en
samverkan med branschens aktörer exempelvis från internationella branschstandarder. Engagemanget bör också inkludera att bevaka branschförutsättningarna,
eftersom de påverkar möjligheterna till goda utbyten mellan stora och små
institutioner och även internationellt.
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Bilaga 1. Onlineresurser för konsthantering
Många av resurserna som presenteras i tabellen är engelskspråkiga.
Vad

Vem

Kommentar

Art handling, transport and
storage. Onlinekurs i
hantering, förvaring och
transport av kulturarv med
fokus på modern och
samtida konst. Ger en
överblick i internationella
låneförfaranden.

Node curatorial studies
online

Kurs

Moving museum
collection. Onlinekurs som
ger en baskunskap för
planering av magasinsflyttar.
Går igenom hur produkter
och leverantörer av tjänster
kan utvärderas.

Museum study

Storage techniques.

Museum study

Kostnad 154 €
Diplom
Logistik
Utställningar

Kurs
Kostnad 400 $
Magasin
Logistik
Samlingar
Kurs
Kostnad 400 $

Onlinekurs för att skapa
montering och stöd för
förvaring av objekt. Tar upp
baskunskap, material och
lådtillverkning samt hur man
kan planera för större
förvaringsprojekt.

Magasin
Logistik
Samlingar

Materials for exhibit,
moving, and storage.
Onlinekurs som tar upp
metoder för materialval till
utställningar, förvaring och
packning av objekt samt vilka
material som passar till olika
föremålstyper ur
bevarandeperspektiv.

Museum study

Caring for museum
collections. Onlinekurs som
tar upp baskunskap för vård
av samlingar. Kan passa
mindre museer.

Museum study

Kurs
Kostnad 400 $
Materialval
Utställningar
Magasin

Kurs
Kostnad 400 $
Baskunskap
Samlingar
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Preservation methods and
materials for exhibitions.
Inspelad onlinekurs från
2018 med flera spår:
ljussättning,
utställningsinredning,
installation, utrustning för
objekthantering och
montering av objekt i
utställningar. Fokus är på
mindre institutioner.

FAIC, Foundation for
advancement in
conservation

Creating successful
traveling exhibitions. Ger
stöd för att planera
vandringsutställningar,
processer, kontrakt,
underhåll och avslut.

Museum study

E-kurs om ohälsosamma
ämnen i samlingar.
Museisamlingar kan
innehålla en mängd olika
gifter som kan innebära
arbetsmiljörisker. Kursen
riktar sig till de med
personalansvar men även till
de som arbetar i eller med
samlingar.

Riksantikvarieämbetet

Webbsida om ett
amerikanskt nätverk där
medlemmar publicerar
artiklar och filmer om att
packa, förflytta och installera
konst- och kulturarvsobjekt.
Filmer från konferenser läggs
upp här. Finns forum.

Paccin (Preparation, art
handling, and collections
care information network)

Kurs
Materialval
Tekniska lösningar
Logistik
Utställningar

Kurs
Kostnad 400 $
Logistik
Utställningar
Kurs
Samlingar
Baskunskap
Magasin

Nätverkande
Kollegialt utbyte
Ideellt engagemang
Materialval
Tekniska lösningar
Logistik
Utställningar
Magasin

Webbsida med information
om förvaringslösningar som
sänds in från personer som
arbetar på museer runt om i
världen.

Stash, Storage
techniques for art, science
and history.

Webbsida och forum om ett
internationellt nätverk med
information om montering,

IMF, International
mountmakers forum

Kollegialt utbyte
Tekniska lösningar
Materialval
Leverantörer
Magasin
Nätverkande
Kollegialt utbyte
Ideellt engagemang
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tillverkning av förvaringsstöd
och installation av objekt.
Filmer från konferenser läggs
upp här. Finns forum.

Materialval
Tekniska lösningar
Utställningar
Magasin

Icefats blogg. I bloggen tas
bland annat upp fallstudier av
konsthanteringsprojekt som
föreningens medlemmar runt
om I världen har genomfört.

Icefat, International
convention of exhibition
and fine art

Publikation med två
nummer som tar upp
konsthantering inom
gallerivärlden och frågor om
produktionen av konst kontra
hanteringen av konst.

Art handler magazine

Guidelines for the care of
media artworks. Webbsida
med rekommendationer för
förvärv, dokumentation, lån
och digitalt bevarande av
mediebaserad konst.

Matters in media art

Moderna museets podd där
museets olika medarbetare
berättar om sitt arbete.

Moderna museet-podden

Collections management.
Sida med samlad information
om god praxis inom
samlingsförvaltning.

Collections trust

Kollegialt utbyte
Logistik

transporters
Kollegialt utbyte
Samtidskonst
Utställningar
Logistik
Medieteknik
Samtidskonst
Magasin
Utställningar
Logistik
Magasin
Utställningar
Samlingar
Baskunskap
Magasin
Utställningar
Materialval
Samlingar

Samlingsförvaltning, en
kunskapsbank på webben
med tips på metoder och
arbetssätt för arbete med
samlingar.

Riksantikvarieämbetet

Forum om konsthantering
och jobbsök, huvudsakligen
för de konsthanterare som är
baserade i Storbritannien.

Arttechspace.com

Lista på företag, utvecklare
och organisationer som
presenterar teknik, produkter
och lösningar för exempelvis

Exponatec cologne
product groups

Baskunskap
Magasin
Utställningar
Materialval
Samlingar
Kollegialt utbyte
Jobbsök
Ideellt engagemang
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utställningar, konservering,
logistik och byggnation.
I Facebook-gruppen
Utställningar och teknik,
som administreras av
Riksantikvarieämbetets
utställningsverkstad, delas
nyheter om
utställningsteknik.

Riksantikvarieämbetet

Kollegialt utbyte

Maillista för gruppen
Samlingar i centrum. Listan
administreras för närvarande
av personal på Eskilstuna
museum, alla är välkomna att
ansluta sig.

Sic, samlingar i centrum,
en löst formerad grupp för
de som jobbar med
samlingsförvaltningsfrågor

Ideellt engagemang

Materialdatabas. I den här
databasen listas alla material
som har testats med
Oddytestet av
kulturarvslaboratoriet på
Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet

Materialval

Utställningar
Ljussättning
Konstruktion
Medieteknik
Kollegialt utbyte
Samlingar

Utställningar
Magasin
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Bilaga 2. Konsthanteringens terminologi
För konsthanteringens fackspråk bör samma terminologi gälla som för övrig
samlingsförvaltning och för utställningsarbete. Det finns även specifika ord för
området. Det är inte säkert att terminologin är gemensam för alla aktörer inom
konsthantering. För vissa av de engelska orden har det inte gjorts något försök att
översätta till svenska, dessa har endast beskrivits. Källor som finns i förstudiens
kapitel Referenser har också utgjort underlag för denna sammanställning. Listan är
inte komplett och kan behöva utvecklas av branschen.
Acklimatisering. 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.
Cellplast. Även kallat skumplast. Används som stötdämpande material vid
montering och packning av föremål. Det finns i många olika varianter och med
olika egenskaper.
Emballage. De material eller de anordningar som används för att packa objekt.
Exklusiv transport. En transport där försändelsen sker direkt från en plats till en
annan för en enda uppdragsgivare.
Facility Report. Se Verksamhets- och säkerhetsrapport.
Hanteringskoreografi. Koreografi är en på förhand inövad serie av rörelser och
steg. Inför förflyttning av ett objekt kan det vara användbart att alla inblandade går
igenom stegen för hur förflyttningen ska genomföras. Det kan handla om att
bestämma var alla ska stå, var på objektet en person ska ta tag i och när
tyngdförflyttning ska ske. En inövad koreografi kan vara för att objektet är särskilt
känsligt eller tungt, för att miljön är stimmig och stressig eller för att ett kontrakt
kräver det. En enklare metod som kan rekommenderas för alla
förflyttningstillfällen är att gå den rutt som objektet ska flyttas (till exempel från
magasinshyllan, till hissen och vidare upp på ett packbord).
Hängningsplan. En plan för var objekt ska hängas och installeras i en lokal görs
med fördel på en planritning över lokalen. Det är bra om inte bara föremål och
rekvisita markeras ut, utan även sladdraggningar, sladdtrösklar, kontakter,
placeringar för teknik (till exempel projektorer, klimatavläsare, larm, högtalare).
Installationsplan. En installationsplan beskriver i detalj var, hur och i vilken
ordning objekt ska monteras, installeras och ljussättas i en utställning. Här kan det
framkomma vilka personer som ska utföra de olika arbetsmomenten (exempelvis
uppackning eller låsning av montrar) och hur lång tid ett arbete beräknas ta. En
installationsplan görs bäst i ett team av flera olika kompetenser.
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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.
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 sampackade.
Kurir. Vissa museer låter någon i personalen som är väl förtrogen med föremålet
åtfölja det till slutdestinationen. Denna person blir kurir och har särskilda
ansvarsområden under förflyttningen. Mer information om kurirens uppgifter finns
i bilaga C i standarden Bevarande av kulturarv – Transportmetoder (SIS 2015).
Lastplan. Ett dokument som visar lastfördelning av kollin i exempelvis en
transportbil.
Lår. Styv låda, behållare eller ett styvt hölje, som fungerar som ett yttre
emballageskikt vid packning av ett objekt.
Lådtilt. Hjälputrustning för att med bättre ergonomi kunna lyfta och tippa tunga
transportlådor mellan liggande och stående position.
Medieteknik. En utökning av begreppet audio- och videoteknik i utställningar.
Inkluderar rörlig bild, ljud, datorer, internet och smarta telefoner samt interaktiv
media.
Mikroklimat. Ett klimat som bildas inom ett begränsat område, exempelvis inuti
en transportlåda, inuti en helt tät ram för ett tvådimensionellt objekt, inuti en tät
monter, eller bakom en tavla som hänger på en vägg.
Mjukpackning. En packning där hård transportlåda inte används, utan endast
mjuka packmaterial, till exempel plastduk, silkespapper och bubbelplast. Även
kartong och wellpapp kan räknas till mjukpackning.
Modell. En tredimensionell modell eller en tvådimensionell skiss är en viktig del i
designprocessen vid planering av utställningar. Modeller kan göras i många olika
material och format. Här kan man få en första inblick av hur utställningen är tänkt
att gestaltas i ett rum, men framförallt framkommer proportioner, hur publiken ska
röra sig, siktlinjer och hur olika krav (exempelvis LUX-värden, tillgänglighet,
skyltsystem) ska kunna tillgodoses är enklare att planera utifrån en modell. Redan
här går det ibland att se var objekt ska vara placerade. Det är bra om såväl
konservatorer som konsthanterare är delaktiga i att diskutera modellen och börja
planera för hur objekten ska monteras och skyddas.
Mountmaking. Processen att montera objekt i utställningar och i förvaring kallas
på engelska mountmaking. Internationellt finns personer som är specialiserade på
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området där design och tillverkning samt installation av monteringsanordningar
och armaturer i syfte att stabilisera och visa upp objekten sker.
Packlista. Lista med alla kollin i en försändelse, det kan vara individuellt packade
föremål eller sampackade 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 en organisation har gjort inom det område som policyn gäller.
Preparator. Vanlig titel på museer i USA om personer som förbereder objekt för
förvaring och utställning, till exempel genom att packa och montera dem och utför
vanliga hanteringsuppgifter. Används ibland synonymt till art handler
internationellt.
Riggning. Förberedelse för ett lyft och förflyttning av stora eller tunga objekt, till
exempel skulpturer, byggnadselement eller stora målningar med tunga ramar. Till
exempel att beräkna kapaciteten för gaffeltruckar eller lyftkranar så att lyftet kan
ske inom säkerhetsmarginalerna, inspektera krokar, rep och fästen, beräkna vinklar
och vikta objektet jämt och spänna remmar eller rep så att inte objektet nöts eller
slits.
Samtransport. Transport av flera kollin, antingen från flera platser eller till flera
olika destinationer. Kan också vara en transport där flera olika uppdragsgivare har
gått samman.
Site Visit. Ett platsbesök där utförare av en tjänst får bekanta sig med platsen eller
inspekterar platsen, exempelvis inför planering av installation av objekt i en
utställning. Det kan också vara ett tillfälle där personer som ska ansvara för och
hantera eller packa ett objekt, exempelvis inför transport, besöker platsen där
objektet befinner sig.
Standard. Här avses ett dokument som beskriver en gemensamt överenskommen
god praxis.
Tillståndskontroll. Vid en kontroll undersöks och dokumenteras föremålets skick,
eller tillstånd. Undersökningen kan vara olika ingående beroende på vad som
behövs i olika situationer. Dokumentationen kan vara en kort kommentar eller en
mer omfattande tillståndsrapport. Ofta tas det foton vid kontrollen.
Tillståndsrapport. Ett besiktningsprotokoll av ett objekt för att kontrollera att inga
nya skador har uppstått. Ofta finns bilder av objektet tillsammans med noteringar
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och anmärkningar med. Tillståndsrapporter kombineras ibland med exempelvis
packprotokoll, installationsskisser och hanteringsanvisningar.
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 belastningen ska komma på rätt punkter.
Transportlåda. Transportlådor är tillverkade av starka material som trä, plywood,
aluminium, fiberglas, HDPE, andra hårda skivor eller en kombination av dessa.
Syftet är att lådan ska skydda mot hårda stötar, underlätta hantering av ett objekt,
stabilisera objektet och ibland även buffra mot klimatvariationer.
Underhåll. Åtgärder som oftast avser förebyggande konservering, men kan också
ibland avse skötsel av objekt i bruk, exempelvis maskiner, fordon, rörliga
konstverk, konst baserad på mediateknik. Inom förvaltning av exempelvis
byggnader talar man om att det är skillnad på planerat underhåll och löpande
underhåll där planerat underhåll är åtgärder av engångskaraktär som utförs mer
sällan än en gång per år. Löpande underhåll och drift är åtgärder som utförs minst
en gång per år.
Verksamhets- och säkerhetsrapport. På engelska Facility Report, ett dokument
med information om en lokal, byggnad eller annan anläggning. Här framgår olika
fysiska och tekniska egenskaper, till exempel om byggnadens säkerhet och klimat.
Denna information granskas av den som ska låna ut ett objekt för att kunna avgöra
om ett utlån kan ske.

63

Konsthantering. Förstudie om konsthanteringens behov i Sverige.

Riksantikvarieämbetet I 08-5191 8064
00 I registrator@raa.se I www.raa.se

