Slutrapport till projektet Hantverkarens dokumentationsmetoder
Ansvarig institution
Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård, Box 77, SE-542 21 Mariestad
Medverkande institutioner
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Riksantikvarieämbetet, Statens Fastighetsverk,
Forsvarsbygg, Nidaros bygghytta och Rörosmuseet / Uthusprojektet
Projektledare
Gunnar Almevik, FD, universitetslektor,
Telefon: 031-786 93 01, E-post: gunnar.almevik@conservation.gu.se
Projektmedarbetare
Peter Sjömar, forskningsledare, Kulturvård, Göteborgs universitet
Karin Johansson, teknisk samordnare, Kulturvård, Göteborgs universitet
Sammanfattande resultat
Projektet Hantverkarens dokumentationsmetoder har resulterat i teoretiska perspektiv på
tillvägagångssätt och praktisk handledning för hantverkarens dokumentation i
byggnadsvården. Resultaten har publicerats i flera rapporter och artiklar samt presenterats
på många konferenser och seminarier. Resultaten har generalitet och kan tillämpas på
andra hantverksområden inom kulturmiljövårdens fält.
Det praktiska dokumentationsarbetet skiljer sig åt mellan projekt men också vad som är
dokumentationens fokus. Tekniker och teoretiska förhållningssätt måste anpassas till
dokumentation av fysiska egenskaper i byggnaden, dokumentationen av
hantverksprocedurer eller dokumentationen av ett byggnadsvårdsprojekt. I förhållande till
dokumentation av fysiska objekt framhålls bildbaserade metoder och analytiska
observationsprotokoll kombinerat med uppmätningsskisser. Användningen av
fotogrammetrisk dokumentation genom Structure from Motion lyfts fram som en teknik
med stor potential för framtiden. I dokumentation av arbetsprocesser är filmen ett
fördelaktigt dokumentationsmedium. I projektdokumentation kan bloggen fungera som en
multimedial plattform med byggdagbokens grundstruktur.
En slutsats av projektet är att dokumentationsuppgiften bör projekteras och tas upp i
arbetsberedningen inför starten av ett projekt. Myndigheter som bevakar kulturhistoriska
värden har svårt att detaljstyra projekt men kan upprätta dialog och skapa goda underlag
för tillsyn genom projektdokumentationen. Det är viktigt att dokumentationens syfte och
ambitionsnivå preciseras i samverkan med de aktörer som medverkar i
byggnadsvårdsprocessen. Dokumentationen måste också anpassas till tid, ekonomi och inte
minst vilken kompetens som finns i projektet.
Hantverkarens roll i dokumentationsuppgiften är viktig eftersom hantverkaren ofta är den
som tillbringar mest tid på plats, står närmast källmaterialet, tar flest beslut i
byggprocessen och har störst påverkan på slutresultatet. Hantverkaren saknar vanligtvis
kompetens i uppgiften genom formell utbildning eller systematisk träning. Här förordas ett
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utökat samarbete mellan aktörer, där hantverkare och antikvarisk sakkunnig eller
medverkande tillsammans utför dokumentationsuppgifter. Dokumentationen kan då också
bli en väg till bättre kommunikation, lärande och erfarenhetsutbyte.
Bakgrund och syfte med projektet
I strategier och konventioner för kulturmiljöarbete framhålls alltid vikten av dokumentation.
RAÄ påtalar i "Fem pelare för god byggnadsvård" dokumentationens betydelse "för att skapa
kontinuitet i den framtida vården av byggnaden, inte minst i det närmast följande
förvaltningsskedet" (Robertsson 2002:54). Med konventionen om tryggande av det
immateriella kulturarvet (UNESCO 2003) och en mer processuell syn på kulturarv och
kulturmiljöarbete ställs nya krav på dokumentationsmetoder som också fångar
handlingskunskaper och aktiverar deltagande.
Projektet "Hantverkarens dokumentationsmetoder" har haft som syfte att utarbeta ett praktiskt
kunskapsstöd för hantverkarens dokumentationsuppgifter i byggnadsvården. 2010-2011
genomförde Hantverkslaboratoriet, där projektet har varit lokaliserat lokaliserat, 14
dialogseminarier med ca: 350 yrkespersoner inom kulturmiljövården från hela landet
(Almevik, Lindblad & Larsson 2011). Dialogseminariernas syfte var att inventera
kunskapssituationen och forskningsbehov inom hantverksområdet. Behovet av anpassade
metoder och rutiner för dokumentation var någonting som efterfrågades. Hantverkarens
dokumentation påtalades också bland medlemmar i nätverket för hantverksutbildningar i
Norden, samt av de drygt 1400 medverkande i en enkätundersökning om kompetensbehov
som genomfördes inom SFVs projektet KKBM (kompetensutveckling för kulturhistoriska
byggnader och miljöer). I september 2011 arrangerade projektets samarbetspartners konferens
på temat ”Håndverkerdokumentasjon innen bygningsvernet” i Röros. 2012 erhölls
finansiering från Riksantikvarieämbetet till en förstudie. I denna inventerades erfarenheter och
goda exempel nationellt och internationellt. Genom intervjuer och diskussioner i
seminarieform inventerades av krav och önskemål från utförare, beställare, rådgivare,
myndigheter, utbildare och forskare.
Förstudiens resultat
I förstudien grupperades aktörerna i utförare, beställare, rådgivare, myndigheter, utbildare och
forskare. Utföraren kan vara den enskilde hantverkaren som gör det praktiska arbetet, eller en
arbetsledare, platschef, entreprenör och företagare. Beställaren kan vara byggherre, förvaltare
eller företrädare för en förvaltare. En vanlig roll som rådgivare är byggkonsultfirman eller
arkitektkontoret som anlitas för att ta fram vård- och skötselplaner till ett objekt eller
förundersökningar och projekteringar av ett projekt. Den antikvariska sakkunniga eller
medverkande kan också företrädas av en antikvarie på ett museum. De myndigheter som
direkt påverkar dokumentation i byggnadsvårdsprojekt är främst kommunens byggnadsnämnd
och länsstyrelsen. Nedan redogörs i korthet för några av dessa aktörers syn på hantverkarens
dokumentation.
Utförarperspektiv
I enmansföretaget finns utförarens olika roller i en och samma person, men i det
internationella storbolaget är det fråga om olika personer med skilda specialistkunskaper.
Dokumentationsansvaret kan i sämsta fall hamna långt från det praktiska arbetet.
Specialiseringen ökar vanligtvis med företagens storlek men det är också ett resultat av att de
numera omfattande generella kraven på kontroller och dokumentation av bygg- och
anläggningsarbeten. Den administrativa bördan gäller även små- och enmansföretag, men
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kraven ses av många hantverkare som en belastning snarare än en tillgång. Tanken på ökade
dokumentationskrav är därför inte särskilt lockande. Många hantverkare anger att de valt ett
hantverksyrke just för att slippa ”pappersarbete”.
En återkommande synpunkt från utförarna är att dokumentationen inte får ge avbrott eller
störa arbetsrytmen och flytet. Dokumentationen ses helt enkelt inte som en del i det reguljära
arbetet, utan som någonting utöver eller vid sidan av. På frågan vad de önskar för slags
efterlyser de enkla procedurer kopplade till portabla redskap som mobiltelefoner och
surfplattor. Dokumentationen måste vara ”fältmässigt effektiv” och fungera i det löpande
(Johansson 2012). ”En hantverkare är sällan intresserad av att sätta sig ner efter ett avslutat
projekt och skriva en dokumentation. Vid det laget är han eller hon redan mentalt inne i nästa
projekt (Andresen 2012).
Större aktörer med flera anställda kan se fördelar med dokumentation och väl utförda
kontroller, främst med hänsyn till ansvar men också som ett sätt att bygga upp en portfolio av
meriter. Tidigare dokumentationsrapporter kan vara direkt användbara i ackvisition och anbud
om nya uppdrag. Många företagare upplever att det kan vara svårt att motivera medarbetarna.
Andra aktörer uppfattar att hantverkarna inte alltid inser att de har en värdefull analytisk
kompetens utöver sitt produktionskunnande. ”De hantverkare som inte har ett tidigare
engagemang, eller specialkunskaper i äldre byggnadstekniker, kan ofta entusiasmeras genom
att man till exempel visar och berättar om verktygsspår eller liknande. Sådana gemensamma
pratstunder leder ofta till att hantverkarna fortsätter att tänka vidare i de banorna och gör egna
upptäckter” (Juhlin-Alftberg 2012).
Fler hantverkare och hantverksföretag med stark specialisering mot kulturmiljövård och
traditionella hantverk ser dokumentationskompetensen som en möjlighet att komma in och
påverka projekt tidigare i processen. Erfarenheter av delaktighet i förstudier och
projektplanering är positiva men ganska ovanliga. Många upplever att beställare och
projektörer vill hålla rollerna åtskilda och drar sig för att koppla in hantverkare innan
projektet startar. Nära samarbete mellan hantverkare och antikvarisk sakkunnig eller
medverkande lyfts däremot fram som någonting positivt, att de kan olika saker som
kompletterar varandra, där hantverkaren kan samla in information med få avlastning i
rapportsammanställningen.
Dokumentation ses också som en möjlig väg till individuell kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte. Karin Johansson skriver: ”Som hantverkare efterfrågar vi information som
kan vägleda oss i det arbete vi gör och bidrag till yrkesmässig utveckling och forskning. Detta
kan t.ex. vara information om material, arbetsmetoder och verktyg användas både vid
uppförandet av byggnaden och vid senare förändringar. Det kan också vara redogörelser för
de resonemang som förts och de val som gjorts samt dokumentation av hantverksspår som
upptäckts eller försvunnit genom tiderna” (Johansson 2012:4)
Beställarperspektiv
Beställarnas yrkesbakgrund, kompetens och vana kan variera stort. Statens Fastighetsverk,
Fortifikationsförvaltningen, Kommunala och privata fastighetsbolag kan ha särskilda
avdelningar med kvalificerad personal som dagligen arbetar med planer, underlag,
upphandling och uppföljning. Svenska kyrkan och Sveriges Hembygdsförbund är stora
fastighetsägare, sett till antalet byggnader, men den enskilde beställaren verkar ofta i en liten
samfällighet, församling eller förening och det är inte ens säkert att det är en professionell
utövare. Privatpersoner har sällan vana som beställare, och det är en anledning till att många
kunniga hantverksföretag drar sig för att arbeta direkt med privatpersoner.
Beställarrollen är betydelsefull eftersom beställaren har makt att styra över direktiv, tid och
ekonomiska förutsättningar för medverkan i dokumentationen. Beställaren måste se ett värde
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av dokumentationen i den fortsatta förvaltningen. Förutsättningarna att ta hand om
dokumentationer varierar. Beställaren måste fråga sig: Hur ska dokumentationen tas om hand
och arkiveras till nytta för den fortsatta förvaltningen?
Generellt betonar beställarna dokumentationens formella aspekter, vad gäller ansvar,
kvalitetskontroll och garantier. Nyttan av dokumentationen kopplas hos större aktörer
samman med möjligheter att få bättre uppfattning om tidsåtgång och underlag till kalkylering,
eller att utveckla metoder som gör arbetet effektivare. Offentliga förvaltare, där beställningar
ska följa lagstiftningen om offentlig upphandling, ser möjligheter att bra dokumentationer av
tidigare projekt och dokumentationer som visar hantverkarnas individuella kompetens kan
användas i prekvalificeringar, d.v.s. grundkrav för att få delta i en upphandling.
De större beställarna ser också möjligheten att ställa krav på dokumentation vid upphandling,
men kraven måste utformas i förhållande till projektets art, ekonomi och kompetens hos
utföraren. För att vara av värde i framtida förvaltning framhålls att dokumentationen inte bör
vara alltför omfattande. Önskvärt är kortfattade kvalitativa beskrivningar, ett gott urval av
bilder, samt gärna referenser till mer detaljerade beskrivningar.
Rådgivarperspektiv
Rådgivarna jobbar på beställarens uppdrag men har i sin roll stora möjligheter att påverka
dokumentationen och direkt projektera hur den ska gå till. Dokumentation är en egen punkt i
direktiven för administrativa föreskrifter. I den antikvariska medverkan är dokumentation en
del av uppgiften. Många framhåller att den antikvariska medverkan kan förbättras genom
samarbete med utförarna på plats. ”Om arbetet kan följas kontinuerligt i alla delar av
processen, så är ju det en fördel, och då underlättar det ju mycket om hantverkaren är delaktig
i det dokumentationsarbetet. Om inte viljan att bidra finns hos hantverkaren så faller hela
ansvaret på den antikvariskt medverkande, som inte alltid kan vara på plats” (Bask 2012). I
rollen som antikvarisk medverkande finns det möjligheter att påverka utförarens delaktighet i
informationsutbytet. En del hantverkare är redan engagerade, andra kan entusiasmeras. ”Som
antikvarisk medverkande försöker jag göra den utförande parten så delaktig som möjligt i
dokumentationen. Framför allt ber jag om att verktygslådan alltid ska innehålla en kamera. I
några fall har vi upprättat en ”dropbox” där vi har kunnat samla bilder och annat. I något fall
har hantverkaren bidragit med en utförligare dokumentation. Detta läggs då som en del av
rapporten, och hantverkaren står som medförfattare. Denne får även rapporten på remiss innan
avlämning. Många hantverkare uppskattar att få vara delaktig, bli hörd och få bidra med sin
kunskap och sina erfarenheter. En sådan delaktighet ökar yrkesstoltheten” (Källbom 2012).
Flera rådgivare liksom andra aktörer framhåller värdet av att utföraren fotograferar sitt
löpande arbete. ”En noggrann antikvarisk dokumentation är guld värd för framtida
förvaltning. Foton är oerhört värdefulla. Särskilt bilder som visar sådant som blir dolt, eller
försvinner, när arbetet är färdigt” (Bask 2012).
Myndighetsperspektivet
Myndigheterna har stora möjligheter och intresse att kräva dokumentation i samband med
insatser i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. De olika situationerna ger olika
förutsättningar. I samband med bygglov finns olika former av kontroll och
dokumentationsansvar. Grundkrav finns på kontrollplanen och byggherrens dokumenterade
egenkontroll men innehållet kan också styras vid det tekniska samrådet (PBL 2010:900, 10
kap 6, 8, 18 §§). Bygglovpliktiga arbeten i skyddad bebyggelse kan föranleda krav på
antikvarisk sakkunnig och därigenom utökade möjligheter till dokumentation. I regel sker
ingen fördjupad dokumentation med hantverkarens medverkan om inte byggherren särskilt
önskar. Enligt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och
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installationsentreprenader ska entreprenören föra byggdagbok över omständigheter av
betydelse för entreprenaden (AB 04, kap.3, § 13). Entreprenören ska också fortlöpande delge
beställaren dagboks innehåll (AMA AF 07, AFC.37.).
I Länsstyrelsen hantering av byggnadsminnen och bidragsgivning till kulturmiljövård kan
dokumentationskravet skrivas in i beslut. I regel preciseras inte hantverkarens dokumentation
eftersom myndigheten vanligtvis förlitar sig på det rapporteringsansvar som hör till den
antikvariska medverkan. ”Jag har förstått att man tappar väsentliga delar av vad som faktiskt
gjorts i de arbetsmetoder som normalt används för dokumentation inom byggnadsvården.
Planering och projektering dokumenteras väl, men vad som faktiskt gjorts, hur det gjorts och
vilka avvägningar som gjordes under arbetets gång, saknas många gånger. Konservatorer har
ju t.ex. ett helt annat sätt att arbeta. Myndigheten skulle säkert kunna ställa högre krav på
dokumentationen och hur den utförs vid utdelning av ekonomiska medel, eller i vilket fall
sätta rekommendationer” (Runeby 2012).
Kortfattad teori och metoddiskussion
Konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet (UNESCO 2003) lyfter fram
traditionella hantverkskunskaper som en av fem domäner som behöver kulturvårdande
insatser. Konventionens utgångspunkt är att rikta insatser även mot företeelser som inte har
fysisk form. Det har skett en förskjutning från objekt till process, och från expertdrivet
arbete till en mer deltagarorienterad kulturmiljövård. Den ontologiska förutsättningen är att
kulturhistoriska värden skapas i relationer mellan människor, miljöer och föremål och att
människors kunskaper, traditioner, språk och föreställningar är bärande element i det som
grupper och individer uppfattar som kulturarv. Randall Mason efterlyser nya arbetsmetoder
som fångar upp dessa perspektiv: ”Rhetorically, we all agree on the call for more participation…. But it will take real changes in professional attitudes as well as continual
testing of new, context-appropriate methods” (Mason 2008:113).
Dokumentationsuppgiften kan ses traditionellt som ett sätt att samla och sammanställa
information för framtida bruk. Ett delvis annat perspektiv är att se dokumentationen som
en process för lärande och erfarenhetsutbyte och kommunikation med omgivande samhälle
(Almevik 2016:89). Nya dokumentationsmetoder kan rikta uppmärksamhet på de
immateriella aspekterna av kulturarvet och skapa bättre förutsättningar deltagande i
kulturmiljöarbetet. Att utveckla hantverkarens dokumentationsmetoder är ett sätt att trygga
de traditionella hantverkskunskaper som används i kulturmiljövården.
Dokumentationen har också en direkt vetenskaplig koppling. Akademin har öppnats för
kulturmiljövårdens hantverk som nya utbildning- och forskningsfält. Uppgiften är att
gå: ”…from a practical field to a field of inquiry…” (Dunin-Woyseth 2008). Den
potentiella vetenskapliga utvecklingen står i beroenderelation till den professionella
utvecklingen, och omvänt är ett nytt handlingsinriktat vetenskapsfält beroende av en stark
profession (Almevik 2014:21). Att ha professionell kompetens är någonting mer än att vara
skicklig; man ska dels behärska praxis och värderingar inom ett fält, dels ha en position att
påverka faktorer som styr den egna professionen. Dokumentationen är centralt för både
vetenskapen och professionsutvecklingen. Genom dokumentationen ska den egna
kunskapen representeras i en form som accepteras som vetenskaplig och som kan
kommuniceras till andra. Det ska finnas en direkt innehållsmässig relation mellan empiri,
analys, resonemang och reflektion till den produkt som förmedlar kunskapen. Bland
kulturmiljövårdens etablerade professionella aktörer finns en historisk koppling mellan
profession och vetenskap. Professionen har akademisk position och vetenskaplig tradition.
Arkeologer, antikvarier, arkitekter och konservatorer har utvecklat olika sätt att
dokumentera, publicera och sprida sina respektive ämneskunskaper. De olika
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vetenskapliga traditionerna arbetar med former och medel som är funktionellt anpassade
till respektive fälts frågor, källmaterial, metoder och resultat. Ett motsvarande hantverkligt
kunskapsdjup förutsätter dokumentations- och förmedlingsformer som kan fånga de
komplexa sammanhangen som ligger i att utföra någonting handgripligt eller gör sinnliga
registreringar och bedömningar (Almevik, Jarefjäll & Samuelsson 2013).
Projektet har tagit utgångspunkt i de krav och önskemål från de olika aktörerna i
byggnadsvårdsprocessen. Materialet har samlats in genom djupintervjuer och
dokumenterade gruppdiskussioner på två seminariet. Projektet har inte bara sett till
hantverkens perspektiv utan sökt arbetssätt som stärker samverkan mellan aktörerna inom
byggnadsvården. Den gemensamma bilden som framkom i förstudien är önskan om en
utökad användning av bildbaserad dokumentation. Dokumentationen måste anpassas till
olika ambitionsnivåer och grad av komplexitet i byggnadsvårdsprojekt, samt till arbetets
art och de olika yrkesgruppernas behov. En gemensam bild är också att slutdokumenten
måste vara analytiska, kortfattade, lättillgängliga och gå rakt på hantverkarens viktigaste
observationer, reflektioner och slutsatser.
Projektets genomförande har utformats med en praktiknära metodik där
dokumentationsförsök har genomförts och utvärderats i verkliga byggnadsvårdsprojekt. Ett
fall byggdes kring restaureringen av Umeå residens och ett nära samarbete med Statens
Fastighetsverk. Syftet var här att undersöka arbetssätt med en blogg som redskap för
dokumentation av löpande restaureringsarbete. Den andra fallstudien kopplades till
restaureringen av ett bostadshus i kulturreservatet Örnanäs i Skåne. Det här är ett mindre
projekt och fokus är tillgängliggörande av dokumentation för besökare. Den tredje
fallstudien har genomförts i samband med byggnadsarkeologisk undersökning,
skadeanalys, åtgärdsförslag och restaurering av en medeltida tiondebod i Ingatorp. Syftet
har varit att pröva former för digital och kommunikation kring registrering av spår och
skador med samt former för att skapa interaktiva dokumentationsrapporter.
Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Hantverkarens dokumentation bör inriktas mot att fånga upp och beskriva relationen
mellan hantverkarens handlingar och kulturmiljöobjektens egenskaper. Vad är det för
historiskt arbete som skapade och förändrade den gamla byggnaden, och hur inverkar det
på arbetet att restaurera och underhålla idag? Även om relationen mellan handling och
objekt är centralt så måste valet av tillvägagångssätt och tekniker anpassas till syftet med
den aktuella dokumentationsuppgiften och även till projektförutsättningar vad gäller tid,
ekonomi och kompetens. Vissa tekniker fungerar bättre än andra i förhållande till fysiska
egenskaper i ett objekt, hantverkliga arbetsprocedurer eller de många bedömningarna och
händelserna i ett byggnadsvårdsprojekt.
Dokumentation av byggnader
När paneler avlägsnas, puts bilas ned och konstruktioner demonteras öppnas en ny dimension
av byggnaden som kunskapskälla. Hantverkarens position gör det möjligt att komma bakom
tidigare dolda lager och se konstruktionens sammansättning i detalj. Hantverkaren kan
komplettera dokumentationen av byggnadsvårdsinsatsen före och efter med värdefull
information om det som sker däremellan. Fotografering är ett bra sätt att dokumentera hur
någonting ser ut innan, under och efter en åtgärd. Antikvarien Jimmy Juhlin-Alftberg säger i
en intervju: ”Det finns ett stort värde i bilder, men framför allt skisser som hantverkaren
bidrar med. Bra skisser kan användas som de är och enklare skisser kan ofta, med hjälp av de
verktyg som antikvarien har tillgång till, bearbetas och bli en enorm tillgång t ex i samtal med
byggherren.” Ett problem som framkommer är att bilder ofta tas i stort antal och utan
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analytisk information kopplad, det vill säga vad som är intressant i just denna bild. En
fotodokumentation måste genomföras systematiskt och sammanställas i ett analytiskt
dokument. Ett sätt att rikta uppmärksamhet på de mer betydelsefulla observationerna kan vara
ett arbete med observationsprotokoll, som ett PM över en särskilt viktig iakttagelse. Denna
typ av protokoll kan baseras på text, fotografier och skisser men framförallt peka ut särskilt
intressanta egenskaper i byggnaden.
Att upprätta byggnadsritningar är inte hantverkarens uppgift, men det är värdefullt om
hantverkaren kan göra en manuell skissuppmätning av en mindre byggnad, byggnadsdel
eller konstruktionsdetalj. Att mäta i system från våg och lod, tolka skalor och läsa ritningar
är en grundkompetens för en hantverkare. Att därifrån producera en uppmätningsskiss är
inte ett stort steg. Tumstock, krysslaser och laseravståndsmätare ligger redan i
verktygslådan och med en skallinjal är utrustningen komplett. Instruktioner för uppmätning
och ritning finns sedan tidigare från bland andra Svenska Byggnadsvårdsföreningen
(Karlström 2011) och Riksantikvarieämbetet (Sjömar 2000). Idag finns också
lättillgängliga digitala ritprogram. SketchUp är ett vanligt inom byggnadsvården för
visualiseringar i både 2D och 3D. Programmet fungerar bra till uppmätningsskisser och
principbilder av konstruktioner och sammanfogningar.
Fig. 1-2. 3D modell av kyrkboden i Ingatorp som underlag för noteringar av skador och åtgärder.
Bilder av Gunnar Almevik.

En relativt ny dokumentationsteknik som har stor spridning inom Kulturmiljövården är
fotoskanning eller Structure from Motion (SfM). Benämningen SfM kommer från det
biologiska fenomenet då vi kan uppfatta 3D strukturer från 2D bilder av objekt i rörelse. Man
själv med tillgång till en programvara eller låta tjänsteföretag omvandla digitala 2D
fotografier till 3D modeller. Tekniken bygger på fotogrammetri för att beräkna
kamerapositioner, avstånd och överlappande punkter mellan fotografier av ett objekt. En
vanlig programvara som används i kulturmiljöområdet är Agisoft PhotoScan som gör det
möjligt för användaren att skapa 3D modeller från fotografier och med ett antal referensmått
göra dem mätbara. Det finns omfattande forskning som jämför olika digitala
dokumentationstekniker (Appetecchia et al 2013, Fassi 2013). Geometrin hos objektet i SfM
når inte samma precision som laserscanner men den är ofta fullt tillräcklig för behoven i ett
byggnadsvårdsprojekt. Fördelen med SfM som betonas i forskning och praktik är teknikens
tillgänglighet, arbetseffektivitet och de jämförelsevis goda texturer som kan skapas utan
omfattande efterarbete.
Fig. 3-4. SfM bearbetning i Agisoft Photoscan av bilder av en smedja i Röros. Bilderna togs av smeden Mattias
Helje och lades upp på Dropbox. Bilderna processades sedan av Gunnar Almevik och modellen rektifierades
med fyra referensmått tagna av Helje. Modellen lades sedan upp på SketchFab och kan länkas från en
dokumentationsrapport. Se modellen på https://sketchfab.com/models/be0c787355194ba7acbaa48dc2b5e0ca
Fig. 5-6. 3D modell av kyrkboden i Ingatorp genom kombination av laser- och fotoscanning. Till vänster en xray rendering som visar relationen mellan interiör och exteriör. Bilder av Linda Nesi, HumLab Lund.

För många byggföretag kan det vara rimligt att investera i program för att kunna göra egna
fotoscanningar och erbjuda kunder dokumentationer i 3D. Denna typ av dokumentation kan
också göras i samarbete med fastighetsägare, projektörer eller museiorganisationer. Ett
arbetssätt som har provats är att en hantverkare fotograferar ett objekt och tar ett antal
referensmått. Bilderna och en skissuppmätningen förmedlas digitalt och en 3D modell
processas på distans. Modellen kan göras tillgänglig som PDF och tas in i en digital
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dokumentationsrapport eller länkas från någon av de servrar som finns för lagring och visning
av 3D modeller.
Fig. 7-8. 3D modell från SfM av ett hammarband till Hemse stavkyrka. Tekniken ger relativt hög
detaljeringsgrad i förhållande till verktygsspår och konstruktionsdetaljer. Bilder av Gunnar Almevik och
Benjamin Börjesson.

Dokumentation av hantverksprocedurer
En dokumentation av en hantverksprocedur verkar både analytiskt och syntetiskt. En bra
dokumentation av en arbetsprocedur är en representation med samma form och potentiell
funktion som en hantverksinstruktion. Ett recept till en historisk färg eller ett putsbruk som
beskrivs i en dokumentation kan också användas i en restaurerings- eller underhållssituation.
Den analytiska dokumentationen av en hantverksprocedur är betydelsefull för traderingen av
traditionella hantverkskunskaper i framtiden. Kravet på en bra dokumentation av en
hantverksprocedur bör vara att den ska kunna fungera som instruktion och läromedel för en
annan hantverkare.
Fig 9.-10. (Till vänster) Workshop om traditionella snickerimetoder på Sverresborg, Trondheim, 2013.
Foto Gunnar Almevik. (Till höger) Dokumentation av traditionsbäraren Sjur Nesheim. Foto Roald
Renmaelmo.

En dokumentation av en hantverksprocedur kan ta utgångspunkt i de egenskaper och spår som
visar sig i den historiska byggnaden, eller baseras på observation och analys av en
hantverkarens arbete. Ofta behövas både och, det vill säga att tolkningen av spår och ledtrådar
måste innefatta görandets handlingskontext. Dokumentation av hantverksprocesser kräver
därför ibland en metodik för processuell rekonstruktion. ”[T]he craftsman has to undertake
the researchers critical mind, thus as researcher use the craftsman’s abilities to connect with
the situated environment and perceive and scrutinize the invariants in the flowing stimulus
array of embodied actions” (Almevik & Melin 2016:6).

Fig. 11-12. Processanalys av tillverkning av valv med animering i SketchUp. Bild av Anders Göransson och
Hamlet Nilsson Mirjamsdotter.

Dokumentationsuppgiften kan också handla om att observera en annan hantverkare som kan
ett visst hantverk, eller att reflektera över ett eget hantverkskunnande. Att kunna utföra ett
hantverk och att kunna beskriva eller instruera en annan hantverkare, novis eller erfaren, är
olika uppgifter. Med hantverksskicklighet följer inte automatiskt en pedagogisk skicklighet
eller förmågan att analysera och översätta en handlingsburen kunskap till text eller ett annat
medium. Intervjutekniker, deltagarobservation och självobservation eller autoetnografi har
prövats i projektet och resulterade i publikation Hantverkare emellan (Almevik et al 2014).
Billy Ehn skriver i en artikel i boken: ”Hur gör man då vetenskap av konsten att bränna kalk,
resa ett stolpverk eller dela en aurikelplanta – om man redan vet hur det går till? Ett sätt kan
vara att problematisera begrepp som att ”slå ur”, ”ta bort”, ”se”, ”följa” och ”vicka”. Dessa till
synes banala handlingar skulle i stället kunna analyseras som invecklade kulturella företeelser,
alltså som inlärda, symboliska och kommunicerade ” (Ehn 2014:40).
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I projektet har också filmen undersökts som ett redskap i dokumentation av
hantverksprocedurer. Film är numera tillgängligt genom mobiltelefoner och surfplattor och
har relativt låg kunskapströskel om syftet sträcker sig till en filmdokumentation riktad mot en
specifik hantverksprocedur. Med enkla programvaror kan filmade sekvenser redigeras till
berättande dokument. Problemet i de försök som genomförts i projektet är främst relaterade
till ljudet. Det har också visat sig riskabelt att samla in ett stort filmmaterial som sedan kräver
en omfattande redigering. Istället för att redigera filmsekvenser till ett eget medium kan
filmklipp ges kontext i exempelvis en blogg. Det är också möjligt att ta in filmklipp i en
digital PDF rapport (se exempelvis Stenholm Jacobsen 2015:93)
Fig. 13-14. Bilder ur filmen Det är berget som bestämmer. Den hantverkskunskap som stenhuggaren Sigvard
Nyströms demonstrerar handlar till stor del om kunniga bedömningar av ljudet från stenen under arbetets gång.
Bilder av Joakim Jalin och Anette Lykke.

Ett konventionellt sätt att beskriva hantverksprocedurer är stillbilder av de viktiga momenten i
följd med förklarande bildtexter. Här krävs en analys av moment och tidsföljder, vad som är
särskilt riskabelt och problematiskt, och inte minst vilka alternativ som finns och vilka
återkopplingar som krävs. En metod som prövats för att fånga hantverkets tidsrumsliga
dimension är tidsgeografi (Almevik, Jarefjäll och Samuellson 2013). Metoden utvecklades
inom kulturgeografi av Torsten Hägerstrand men har tillämpats i många olika forsknings- och
praktikområden (Hägerstrand 2009). De tidsgeografiska begreppen och grafiska framställning
ger utgångspunkter för analyser av hantverksprocedurer. Bilder, filmklipp och kommentarer
kan också kopplas till grafen.
Dokumentation av projekt
I entreprenadsituationer finns lagstadgade krav på dokumentation genom egenkontroll. I
kulturmiljövården tillkommer önskemål på dokumentationen, som en undersökning för att
vinna ny kunskap om den historiska byggnaden och hantverket, och för att skapa
förutsättningar för en långsiktigt hållbar förvaltning.
Byggdagboken är ett traditionellt dokumentationsredskap för hantverkaren i projekt. Det finns
många olika mallar med förtryckta rubriker för olika slags informationer, främst framtagna för
att möta byggindustrins krav på egenkontroll. Byggdagböcker finns också digitalt som
applikationer för mobiltelefoner och surfplattor. En återkommande synpunkt från aktörer i
byggnadsvården är att projektdokumentationen tenderar att bli antingen för omfattande och
därmed svåröverblickbar eller för kortfattat och substanslöst. Hantverkare som intervjuas
ställer sig frågan, vad ska man ta upp i en byggdagbok? Gillis Åström på Statens
Fastighetsverk föreslår att utföraren tänker sig in i kunskapsbehoven som den som kommer
efter kan tänkas ha: ”Vad skulle jag själv vilja veta, av det jag lärt mig? Vilken kunskap är
väsentlig för förståelsen? För att undvika misstag och misstolkning? För att göra rätt nästa
gång? Vilka spår har jag funnit från tidigare hantverkare avseende tekniker, metoder och
material? Vilka avsteg från tidigare utförande har gjorts och varför? Har avsteg gjorts av
tekniska skäl, hållbarhet eller på grund av tillgång på nya metoder och material? Har avsteg
gjorts från målsättning? Finns det dolda konstruktioner?” (Åström 2012).
En av projektets fallstudier handlade om hur bloggen kan använts som en multimedial
plattform i byggnadsvårdsprojekt med dagbokens grundstruktur. I samband med
upphandlingen av en omfattande fasadrestaurering av Umeå residens ställde förvaltaren
Statens Fastighetsverk krav på medverkan i dokumentation. Fasadrestaureringen handlade
om kvalificerade putsarbeten med kvadrar och listverk. Två murare från det anlitade muroch putsföretaget tog ansvar för löpande uppdateringar av ”Murarens blogg”. Bloggen
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uppdaterades direkt på byggställningen till en fri bloggportal via en uppkopplad surfplatta.
Samma redskap användes för att ta stillbilder, filmklipp och skriva kortare textinlägg.
Fig. 15-16. Bilder, inlägg och filmklipp på Murarens blogg, https://muraren.wordpress.com

Bloggens inlägg struktureras i linjär kronologisk ordning, men möjliggör samtidigt
rhizomatiska informationsvägar genom taggar och hyperlänkar. När projektet är klart kan
bloggposter skrivas ut och omvandlas till en rapport. Bloggen kan vara sluten för en grupp
eller öppen för allmänheten. En poäng i detta fall var att förvaltaren och
materialleverantören som fanns långt från byggplatsen kunde följa arbetet och också göra
kommentarer och inlägg, och på så sätt också styra dokumentationen. I en öppen blogg
skapas förutsättningar för delaktighet, när en bredare allmänhet kan följa projektet, göra
kommentarer och se vad som handgripligen händer bakom de ofta inhägnade
byggplatserna och täckta ställningarna.
Fig. 17-18. Hantverksfilmer: (till vänster) filmdokumentation av ett hantverksseminarium på Sverresborg,
Trondheim, som redovisas på bloggen hyvelbenk” https://hyvelbenk.wordpress.com (Till höger) Film från
kurs i tillverkning av stavspån i Ingatorp, på Hantverkslaboratoriets Youtube-kanal.

Framtida tekniker för dokumentation och förmedling
Möjligheterna att bygga större system kring hantverkarens dokumentation har inte
undersökts i detta projekt. Många större fastighetsförvaltare är just nu i ett aktivt
utvecklingsskede av grafiska byggnadsinformationsmodeller (BIM och 3D GIS), och det är
rimligt att anta att det i framtiden kommer att finns system som koordinerar all information
kring en byggnad och då även hantverkarens dokumentationsuppgifter. Det pågår också
forskning och försök riktade mot byggnadsvården, men i dagsläget är tillämpningarna få
och standardiseringen bristfällig.
Ett gott exempel på en form av byggnadsinformationsmodell som uppmärksammas i
projektet är Nidarosdomens bygghytta och den databas stenarbetarna för in dokumentation
av material, skador och åtgärder på katedralen. Systemet är utvecklat av en av
stenarbetarna och baseras på FileMaker. Databasen ligger på en server som alla
hantverkare arbetar mot genom uppkopplade telefoner och läsplattor. Att utveckla den här
typen av specifika och extremt detaljerade dokumentationssystem kanske främst lämpar sig
för långsiktiga byggnadsvårdsprojekt och bygghyttor.
Den pågående övergången från 2D ritningar till 3D modeller i projektering kommer
sannolikt att påverka samarbetet i byggnadsvårdsprocessen och hantverkarens medverkan i
dokumentation i positiv riktning. 3D modellen motsvarar i högre grad verkligheten än de
tvådimensionella vyerna representerade i en traditionell ritningsuppsättning. Den digitala
3D modellen är skapad i skala 1:1 och erbjuder rörelse och interaktivitet som närmar sig
hantverkarens verklighet.
Fig. 19-20. 3D modell av Södra Råda skapad i Autodesk Maya. Bild av Johan Lund.

Utvecklingen av interaktiva teknologier genom spelmotorer och tillämpningar för förstärkt
verklighetsupplevelse, Augmented Reality (AR), ger nya möjligheter för att tillgängliggöra
dokumentation i direkt anslutning till byggnaden (se Santos 2012, Tait et al 2016). Fig. 2122. (Till vänster) Uppmätning av kolonnkapitäl till Hemse stavkyrka, ur Emil Ekhoffs ”Svenska stavkyrkor”.
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(Mitten) SfM modell av samma kolonnkapitäl. (Till höger) AR applikation som aktiverar 3D modellen av
kolonnkapitälet av Sörlins ritning. Bilder av Olof Sörling, Jonathan Westin och Gunnar Almevik.

Applikationer för AR kan innehålla digitala informationslager som användaren genom en
mobiltelefon kan ta del av på plats. Det är exempelvis möjligt att visualisera tidigare och
framtida utföranden, eller redovisa 3D dokumentationer av bakomliggande lager eller
transformationer under en restaurering. Material, tekniker och bakomliggande
hantverksprocedurer kan göras pekbara genom digitala lager. Arkivet kan förflyttas och
kopplas direkt till bygganden.
Fig. 23-24. AR modeller till rekonstruktionen av Södra Råda. Bilder av Jonathan Westin och Gunnar
Almevik.

Fig. 25-26. SfM modell av en medeltida yxa och en 3D utskrift från modellen. Bilder av Gunnar Almevik.

Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området
Projektets har tagit utgångspunkt i en kunskapsteoretisk forskning som berör hantverkets
tysta kunskap och dessa kan representeras och artikuleras på ett meningsfullt sätt. I linje
med Halina Dunin-Woyseth 2008), Bengt Molander (2015), Michael Polanyi (1966), Chris
Rust (2007), Bertil Rolf (1991), Peter Sjömar (2011), Dounald Schön (1983) och Nicola
Wood (2014) framhålls att hantverkets tysta kunskap inte låter sig fångas i representationer
som någonting frånskilt handlingen. Däremot kan representationen vara mer eller mindre
instruktiv och användbar som kunskapskälla. Det då är det viktigt, vilket John Gibson
(2015) och Tim Ingold (2013) framhåller i sin miljödynamiska forskning, att mediet
tillnärmar sig hantverkets sinnliga bedömningar, kroppsliga koreografi och samspel med
miljö, material och redskap.
Förstudien påvisar att många hantverkare önskar större makt i byggnadsvårdsprocessen, att
de kommer in tidigare och får påverka arbetsplaneringen. Projektets lyfter fram betydelsen
av att kompetensutrymme och kompetensutveckling går hand i hand. Aktuell forskning
påvisar att den kommunikativa kompetensen är viktig i kulturvårdsprocesser även för
hantverkare (Jennings 2012, Jerome 2008, Stovel 2008). Sîan Jones och Tom Jarrow
(Jones & Jarrow 2013) har studerat förhandlingsprocesser om val av tekniker, material och
restaureringsåtgärder på bygghyttan vid katedralen i Edinburgh. De problematiserar det
förhållningssätt inom hantverk där aktörerna agerar oreflekterat med hänvisning till en
hantverkstradition. Jones och Jarrow kritiserar en vana att förankra bedömningar och
åtgärder i det förflutna, och argumenterar istället att byggnadsvård och restaurering är en
förhandlingsprocess där alla aktörer måste kommunicera och förhandla om hur, varför och
för vem vi gör vårdinsatser.
Projektets resultat kan direkt placeras in i en aktuell forskning om hantverksvetenskplig
forskningsmetodik och traditionella hantverkskunskaper i relation till kulturarv och
kulturmiljöarbete. Karin Johansson (2011), Ulrik Hjort Lassen (2014), Kristina Niedderer
(2014) och Roald Renmaelmo (2015) utvecklar med ett ”inifrån perspektiv” på
hantverkarens kunskapsprocess och dokumentationsuppgift. Den närliggande
kulturarvskritiska forskningen pekar på behoven av nya arbetsmetoder som inkluderar fler
aktörer och öppnar ar upp tidigare slutna processer för dialog (van Balen 2008, von Bush
2013, Mason 2008, Silberman 2015).
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Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
En förbättrad dokumentation där hantverkaren medverkar har hög relevans för
kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet. Inom byggnadsvården har antikvarien och
bygghantverkaren delade ansvar. I tillsyns- och bidragsärenden utses en antikvarisk
kontrollant eller samverkande part som ofta själv ansvarar för det antikvariskt inriktade
dokumentationsarbetet före, parallellt och efter avslutat arbete. Tidsutrymmet är alltid
begränsat. Särskilt problematiskt är dokumentationen av det dagliga byggnadsarbetet, alla
valsituationer och tillfälligt frilagda konstruktionsdelar. Entreprenören har
dokumentationsansvar genom egenkontrollen och i entreprenadens slutskede görs en
relationshandling. Arbetet dokumenteras på ett övergripande sätt men sällan hur det görs i
detalj och varför den ena lösningen valdes framför den andra. Det saknas i allmänhet både
rutin och kompetens i dokumentationsuppgifterna, och i synnerhet med fokus på
kulturmiljövårdens behov och för den långsiktiga förvaltningen av kulturarvet. Karin
Johansson sammanfattar sina iakttagelser av dokumentationen inom byggnadsvården:
”Bygghantverkarens insats på området begränsar sig idag ofta till de checklistor för
egenkontroll och kvalitetssäkring som byggbranschen kräver” (Johansson 2012:4).
Hantverkarens frånvaro i dokumentationsarbetet återspeglas i resultaten. Byggnadsvårdens
dokumentationer svarar i bästa fall på vad som är gjort och när, men sällan hur eller varför.
Här skulle den stora gruppen utförare kunna träda in och bidra. Det är trots allt
hantverkarna som tillbringar mest tid på plats, står närmast källmaterialet, tar flest beslut i
vårdprocessen, och har störst påverkan på slutresultatet. Hantverkarna mejslar, målar,
hugger, putsar och hyvlar bildligt talat fram sina egna och andras perspektiv på kulturarv.
Resultatspridning - Nuläge och framtid
Projektet har kontinuerligt presenterats i både professionella och vetenskapliga forum, och
i nationella och internationella sammanhang. Projektet har under perioden 2012-2015
presenterats på 11 konferenser och delgetts till uppskattningsvis 600 personer. Projektet
eller aspekter av projektet har diskuterats på 12 seminarier med cirka 250 medverkande.
Projektet eller aspekter av projektet har hittills resulterat i fem vetenskapliga publiceringar
(publikationerna finns tillgängliga digitalt på Academia eller på Göteborgs universitets
publiceringsdatabas GUPEA). Ytterligare tre publiceringar är planerade för utgivning
under 2016.
Den samlade bedömningen är att medvetenheten om dokumentationens betydelse har ökat
bland hantverkare som arbetar med byggnadsvård och restaurering. Detta har framkommit
i de många möten och seminarier som Hantverkslaboratoriet har haft med
byggnadsvårdsföretagare under perioden 2012-2015. Bedömningen är också att det görs
fler dokumentationer inom byggnadsvården där hantverkare medverkar och kvaliteten att
kvaliteten har höjts sedan genomgången av dokumentationer som gjordes 2012.
En framtida utmaning är att utveckla kulturmiljöarbetets processer med avseende på
dokumentationsuppgiften, från myndigheternas bidragsgivning och tillsyn av
kulturhistoriska värden till de praktiska åtgärderna i kulturmiljöerna. Projektets slutsats, att
dokumentationen bör projekteras och ingå i en systematisk arbetsberedning, måste få fäste
i kulturmiljöarbetets handläggningsrutiner. Projektet har skapat förutsättningar för att
hantverkare inom byggnadsvården ska kunna ta sig an dokumentationsuppdraget med en
högre medvetenhet och bättre färdigheter, men kompetensutvecklingen och ett ökat
kompetensutrymme måste följas åt. De viktigaste insatserna som krävs är följande:
Att myndigheterna ställer krav på dokumentation i bidrags- och tillsynsärenden och ser till
att syfte, ambitionsnivå och tillvägagångssätt för dokumentationen preciseras.
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Myndigheten bör också tillse att det produceras en dokumentationsrapport som görs
tillgänglig i Bebyggelseregistret och arkiveras enligt gängse myndighetsrutin.
Att beställarna ställer krav på dokumentation och skapar rutiner i arbetsberedningen, och i
större projekt tillgodoser nödvändig utbildning. Beställaren bör också tillse att
dokumentationsrapporten finns tillgänglig i organisationen och används i den framtida
förvaltningen.
Att rådgivarna projekterar dokumentationen, och i rollen som antikvarisk sakkunnig eller
medverkande planerar för ett nära samarbete med utförarna i dokumentationsuppgiften.
Att hantverkare inom byggnadsvården tar ansvar för kompetensutveckling i
dokumentation och tar in nya dokumentationstekniker i sin verktygslåda. Hantverkaren
som medverkar i dokumentationen bör stå med som upphovsperson i rapporten och förvara
ett exemplar till en portfolio över referensarbeten.
Att samtliga aktörer samarbetar och arbetar kreativt kring dokumentationen som en
process för lärande, erfarenhetsutbyte och kommunikation.
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