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Tillståndskontroll och  
teknisk bedömning

DEFINITION
Att dokumentera ett objekts sammansättning och tillstånd samt att 
 notera alla rekommendationer som det resulterar i.

OMFATTNING
Det finns många situationer när detta skulle kunna utföras, så denna 
 process kommer ofta att användas tillsammans med andra processer. 
Processen omfattar visuella kontroller, men även tekniska bedömningar, 
som till exempel vetenskapliga analyser av materialprov. Tillståndskon
troller används också som beslutsunderlag till rekommendationer för 
åtgärder, förvaring och användning av objekt. Tillståndsinformationen 
bildar en logg över hur objekt förändras över tid. 

Processen är nära sammankopplad med processen för Samlingsvård 
och konservering, eftersom flera kontroller eller bedömningar troligen 
utförs i samband med konservering. 

STANDARDEN
Museet ska ha en policy som omfattar tillståndskontroll och teknisk 
 bedömning av objekt. Policyn kan antingen vara ett fristående dokument 
eller utgöra en del av museets övergripande samlingsförvaltningspolicy. 
Oavsett vilket behöver troligen följande frågor övervägas när policyn 
formuleras:

• Vem ansvarar för tillståndskontroller av objekt? 
• Hur ofta sker normalt tillståndskontroller av objekt i olika 

riskkategorier? 
• Vilka faktorer initierar specifika tillståndskontroller, till exempel andra 

processer för samlingsförvaltning? 
• Vilken nivå på kontroll och registrering, som till exempel foton, krävs 

för varje process och har rätt personer den kompetens och utbildning 
som behövs? 

• Vad bör hända om det finns oro kring ett objekts tillstånd? 
• Tillåter museet tekniska bedömningar där objekt skadas genom 

provtagning för destruktiv analys?
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Varför är detta viktigt?

Museet bygger upp information 
över tid som kan stödja planeringen 
av bevarandeinsatser för samlingen 
som en helhet.

Museet kontrollerar objektens till
stånd vid risktillfällen, till exempel 
före och efter förflyttning. 

Museet har väldokumenterade 
bevis om några problem kring 
påstådda skador skulle uppstå.

All skadlig påverkan upptäcks  
innan varaktig skada uppstår.

Museet kan hitta information om 
tillståndet för specifika objekt vid 
behov.

Det går att följa upp tillstånds
kontroller. 

Museet kan flagga för problem  
med andra processer om tillstånds
kontroller inte utförts när de ska.

Potentiella problem rapporteras i 
god tid till rätt personer.

Miniminivå 

Museet övervakar och registrerar 
tillståndet för samlingarna enligt 
de rutiner som ställts upp i museets 
policy.

Personal och volontärer känner till 
när en tillståndskontroll behövs 
som en del av en annan process och 
kan antingen utföra den själva eller 
vet vem de ska vända sig till.

Museet utför tillståndskontroller 
efter alla större förändringar av ett 
objekts användning eller omgivan
de klimat och miljö.

Alla tillståndskontroller registreras 
och informationen är tillgänglig via 
relevanta objektnummer.

Datum, namn på den som utfört 
tillståndskontrollen och syftet med 
kontrollen registreras.

Personal och volontärer vet vad 
de ska göra om de är oroliga över 
tillståndet för ett objekt.

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver de steg som 
ska följas vid hantering och genomförande av tillståndskontroller och tek
niska bedömningar. Spectrums föreslagna arbetsrutin är en bra utgångs
punkt. Oavsett hur museet väljer att göra, bör museets egen arbetsrutin 
för processen åtminstone uppnå följande miniminivå: 
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FÖRSLAG PÅ ARBETSRUTIN

Begäran om kontroll eller bedömning
Tillståndskontroll eller teknisk bedömning av ett objekt initieras ofta i en 
annan process i Spectrum. När det handlar om många objekt kan det vara 
lämpligt att kontrollera ett urval, snarare än alla.

 Behöver objekt flyttas för att kunna kontrolleras?

Kontroller bör utföras under bra ljusförhållanden så att en så korrekt 
beskrivning som möjligt av objektet och dess tillstånd kan registreras. 
Vissa material och speciell utrustning kan också behövas, samt potentiellt 
ett lämpligt område för karantän om objekten är angripna eller innehåller 
farliga material. 

Om objekt måste flyttas för kontroll, gå till Kontroll av placering och 
förflyttning.

Genomföra en kontroll eller bedömning

 Genomför kontrollen eller bedömningen.

Museets policy ska ange vem som får utföra tillståndskontroller och 
tekniska bedömningar och särskilt när det behövs en konservator, se 
Kommentar 1. När det finns, bör hänvisning till tidigare tillståndskontroller 
och annan relevant information, till exempel kommentarer om faror samt 
rekommendationer för hantering, göras.

 Ta foton när det är möjligt.

Fotodokumentation är önskvärd och kan krävas vid utlån, av försäkrings
bolag eller vid skadeersättning. Använd skisser eller diagram tillsammans 
med fotografier för att visa på områden där materialförlust eller skada 
skett. Gå till Reproduktion.

 Registrera information om kontrollen eller bedömningen.

Registrera följande information om själva kontrollen eller bedömnings
processen: 

Information om identifiering av objekt eller Information om  
inkommande objekt
• Objektnummer eller Ankomstnummer för alla objekt eller grupper av 

objekt som ska kontrolleras eller bedömas.
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Information om tillståndskontroll/teknisk bedömning
• Ett referensnummer för den aktuella tillståndskontrollen eller tekniska 

bedömningen – Tillståndskontroll/bedömning – referensnummer. 
• Tillståndskontroll/bedömning – datum (använd ett standardformat). 
• Utförare av tillståndskontroll/bedömning – Tillståndskontroll/

bedömning utförd av. (Använd standardformat för namn) 
• Metod som använts vid tillståndskontroll eller bedömning – 

Tillståndskontroll/bedömning – metod (använd en standard
terminologikälla). 

• Anledningen till tillståndskontroll eller bedömning – 
Tillståndskontroll/bedömning – syfte (använd en standard
terminologikälla). 

• Övrig information som inte redan registrerats, till exempel att 
kontrollen utförts under dåliga ljusförhållanden – Tillståndskontroll/
bedömning – kommentar.

 Registrera information om resultatet av kontrollen eller bedömningen.

Information om tillstånd kan registreras i ankomstinformation, i en kata
logpost eller i ett separat dokument i en annan mapp. Detta kan duplice
ras i form av ett “objektpass” som förvaras med objektet och identifierar 
speciella förhållanden eller eventuella faror. Registrera så många uppgif
ter om objektets tillstånd som behövs enligt processen. Till exempel: 

• En kort kommentar, till exempel “blekt” eller “spricka i lock”, när ett 
objekt anländer till museets lokaler. 

• En fullständig teknisk bedömning som utförs av en konservator för att 
avgöra objektets sammansättning och vilka konserveringsåtgärder 
som kan behövas. Objektets tillstånd bör registreras innan några 
åtgärder vidtas.

Registrera följande när det är aktuellt: 

Information om objektets tillstånd och tekniska bedömning
• Helhetsgrad (använd en standardterminologikälla). 
 – Helhetsgrad – datum (använd ett standardformat). 
 – Helhetsgrad – kommentar.
• Tillstånd (använd en standardterminologikälla). 
 – Tillstånd – datum (använd ett standardformat). 
 – Tillstånd – kommentar.
• Teknisk bedömning , om en sådan utförts. Här kan till exempel de 

åtgärder som bör utföras för att förbättra objektets omgivande klimat 
och miljö registreras.

 – Teknisk bedömning – datum (använd ett standardformat).
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• Konservering – prioritering för åtgärd (använd en standard
terminologikälla). 

• Klimat- och miljöförhållanden – kommentar , om en sådan utförts. 
 – Klimat- och miljöförhållanden – datum för kommentar (använd ett 

standardformat).
• Fara , om den finns. (använd standardterminologi). 
 – Fara – datum (använd ett standardformat). 
 – Fara – kommentar.
• Nästa tillståndskontroll/bedömning – datum (använd ett standard

format).

Information om objektets behov
• Utställning – rekommendationer.
• Klimat- och miljöförhållanden – rekommendationer.
• Hantering – rekommendationer.
• Packning – rekommendation.
• Speciella behov.
• Förvaring – rekommendationer.

Information om konservering och åtgärder på objekt
• Om det är relevant, nästa datum för kontroll efter konservering – 

Uppföljning – datum (använd ett standardformat).

Åtgärder efter kontroll eller bedömning

 Uppdatera objektposterna med alla rekommendationer 
 om förvaring och hantering.

Om resultatet av en kontroll eller bedömningen inte registrerats direkt i 
relevanta objektposter uppdatera dessa så att alla viktiga kommentarer 
om faror eller rekommendationer för bevarande finns tillgängliga för 
andra. Notera Placering av dokument för alla arkiverade rapporter så att 
museets och andra kan hitta dom i framtiden.

 Finns det anledning till oro efter kontrollen?

Om ett objekts tillstånd ger anledning till oro, eller om det skiljer sig 
från vad som registrerats vid föregående tillståndskontroller, be att få 
ett utlåtande från en konservator eller annan lämplig specialist. Gå till 
 Samlingsvård och konservering. 

Om det inte finns anledning till oro, återgå till den process som föran
ledde kontrollen.
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RÅDGIVNING

Kommentar 1: Nivå på tillståndskontroll och registrering
Det kan vara användbart att definiera tre nivåer för kontroll av tillståndet 
för objekt, beroende på hur komplex rapporteringen är och den nivå av 
expertis som krävs. 

• Tillståndskontroll utförd av någon ur personalen eller av volontärer, 
till exempel när objekt anländer för förfrågning, lån eller potentiellt 
förvärv. 

• Tillståndsrapport sammanställd av personal med bevarandekompetens 
eller allra helst av en konservator, till exempel för objekt som ska 
lånas ut eller innan en konservering där verktyg eller kemikalier ska 
användas. 

• Fullständig tillståndsrapport sammanställd av en konservator 
innan större konserveringsåtgärd, till exempel restaurering av ett 
sammansatt objekt med många delar.
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Tillståndskontroll och teknisk bedömning

Begär kontroll eller bedömning

Genomför kontroll eller bedömning

Behöver objektet flyttas för att 
kunna undersökas?

Flytta objektet

Genomför kontrollen eller 
bedömning

Ta foton när det är möjligt

 Registrera information om 
kontrollen eller bedömning

 Registrera information om 
resultatet från kontroll eller teknisk 

bedömning

[Länkad process]*

Kontroll av placering 
och förflyttning

Reproduktion

Tillståndsbedömning

 Ja

Information om 
identifiering av objekt
Information om 
tillståndskontroll och 
teknisk bedömning
Information om 
objektets behov
Information om 
konservering och 
åtgärder på objekt

Annan Spectrumprocess som satte 
igång Tillståndskontroll och teknisk 
bedömning.

Tillstånds 
undersökning

Gå till och  
återvänd 

från

Gå till och  
återvänd 

från

Fortsätt till nästa sida

Från

 Som en del av 

 Som en del av 

Registrera

Registrera

?

✎

✎

Information om 
identifiering av objekt
Information om 
tillståndskontroll och 
teknisk bedömning

Nej
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Information om 
identifiering av objekt
Information om 
objektets behov

Finns det anledning till oro efter 
kontrollen?

Åtgärder efter kontroll eller bedömning

Uppdatera informationen som rör 
rekommendationer för förvaring, 

hantering m.m.

[Länkad process]

Samlingsvård och 
konservering

Återvänd 
till

Gå till

Registrera

?

✎

  Ja

Nej

Fortsättning från 
Genomför en kontroll/ 

bedömning


