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Pests in museum environments – Opportunities and risks when moving museums and magazines 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This essay will investigate the opportunities and risks that come when moving museum collections to 
new buildings. It will look into if preventive conservation like integrated pest management and 
riskzones can facilitate the process and what kind of pest control methods that can be used. There 
are many different pests that can affect a museum but this essay will focus on insects. Insects are 
drawn to organic material and can therefore be a threat to the collections. The methods used today 
involve control of pests using either cold or heat. Before these methods were used the objects or 
collections were often treated with pesticides. This led to that the objects became toxic and are 
therefore hard to handle today. In order to understand how museums work with these questions in a 
moving project, interviews were conducted. The criteria for the chosen museums was that they had 
worked with pests and a relocation project before or are planning one. The interviews mostly 
confirmed what could be read in the literature but some things had either not been written about or 
did not work with realistic resources in the form of time, money, personnel and competence. Most of 
the methods that the museums used were based on what the literature suggested but were 
developed and customised to match the museums. 
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Inledning 
Många av de museer och magasin som finns i Sverige idag huserar i äldre byggnader. Flertalet 
magasin använder sig även av tidigare industrilokaler eller lagerbyggnader eftersom detta ofta 
erbjuder både stora ytor och högt i tak som gör att både pallsystem och kompaktlager kan installeras. 
Det har även ofta stabila golv och jämnt inomhusklimat vilket är en fördel vid samlingsförvaltning. 
Lokalerna möjliggör även att samlingar kan hållas ihop och förvaras i samma byggnad vilket kan 
minska risken för att föremålen förlorar sitt sammanhang eller försvinner. Ett problem med äldre 
byggnader är dock att de i många fall är otäta och inte anpassade för samlingsförvaltning. Det skapar 
i sin tur förutsättningar för bland annat skadedjur att kunna bosätta sig och överleva i byggnaderna 
vilket resulterar i att de nästan blir omöjliga att hålla borta helt (Paavola och Tuokila, 2012). 
Skadedjur kan orsaka stora problem i museerna och magasinen och det är därför viktigt att ha ett 
etablerat skadedjursarbete (Querner och Simon, 2011). 
 
I dagsläget försöker man hantera skadedjur preventivt genom samordnad skadedjurskontroll (IPM). 
Det handlar om att förebygga angrepp, att förutse var de kan uppstå och att identifiera varför de 
uppstår (Svenska institutet för standarder [SIS], 2016). För att underlätta kontrollerna kan klister- 
eller feromonfällor användas som identifiering och lokalisering i byggnaderna (RAÄ, 2012). Vid 
angrepp av skadeinsekter måste oftast samlingarna gå igenom en saneringsprocess. Görs inte detta 
riskerar man att skadeinsekterna blir kvar samt att de drabbade föremålen riskerar att skadas ännu 
mer. I dagsläget används oftast kemikaliefria metoder som till exempel frys- och värmebehandling 
eller karantänspackning vid sanering av föremål. Vad som väljs beror på vad föremålet klarar av och 
vad som finns tillgängligt på museet (Strang, 1992). Innan detta användes bekämpningsmedel för att 
sanera föremålen vilket har lett till att delar av samlingarna är hälsovådliga och därmed 
svårhanterade (Cahill och Martin, 2011).  

Denna uppsats kommer att ta upp och se hur museer kan använda sig av IPM- och saneringsarbeten 
under en flytt baserat på den kompetens och de resurser som museet har. Att tänka på är även att 
utöver detta är museernas samlingar olika stora, innehåller olika typer av material och blir därmed 
inte utsatt på samma sätt av skadedjur.  
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Syfte och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilka olika sätt och med vilka metoder en flytt från musei- 
eller magasinsbyggnader, som har eller har haft problem med skadeinsekter, kan göras för att få de 
bästa förutsättningarna för fortsatt samlingsförvaltning i nya magasin. I det ingår analysering av olika 
saneringsmetoder, säkerhetsåtgärder samt att intervjua museum som antingen har eller kommer 
arbeta med hantering av skadeinsekter under en flytt. För att uppnå syftet kommer följande 
frågeställningar undersökas:  
 
 

• Vilken typ av skadeinsekt är vanligast i museer och magasin? 
• Hur kan skadeinsekter kontrolleras i musei- och magasinsbyggnader?  
• Kan dessa metoder appliceras vid en flytt för att undvika att ta med skadeinsekter?   
• Vilka saneringsmetoder används och vad finns det för risker med dem? 
• Hur hanteras en samling som sanerats med hälsovådliga kemikalier vid en flytt? 
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Avgränsningar 
Uppsatsen kommer titta på hur museum och magasin hanterar IPM-arbete och sanering samt 
diskutera hur detta kan användas vid en flytt. Uppsatsen bygger på att se om det går att förbättra 
museers förutsättningar för att undvika att ta med skadeinsekter vid en flytt och vilka metoder som 
kan användas från museets pågående IPM-arbete.  
 
För att arbetet inte skulle bli för omfattande kommer endast skadeinsekter diskuteras och inte övriga 
skadedjur som till exempel råttor eller fladdermöss. Det är även endast svenska musei- och 
magasinsbyggnaderna som diskuteras och inte andra byggnader som slott, gårdar eller liknande som 
kan tillhöra museerna. Uppsatsen går inte heller in på hur klimat eller mikroklimat kan påverka hur 
skadeinsekterna lever och förflyttar sig i byggnaderna. 
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Teoretisk referensram 
Uppsatsen kommer arbeta utifrån preventiv konservering som utgår ifrån hur stora samlingar ska 
kunna bevaras på ett säkert sätt. Muñoz Viñas delar upp konservering i två delar: “preservation” och 
“restoration” (2011, 25). Hans beskrivning tolkas i detta arbete som att “preservation” är preventiv 
konservering medan restoration är aktiv konservering. Muñoz Viñas förklarar ordet “preservation” 
som “... the activity that avoids alterations of something over time.” (2011, 16). Preventiv 
konservering handlar alltså om hur samlingarna bör hanteras och förvaltas för att förhindra eller 
minska risken för förändringar och skador över tid. Fokuset ligger på hur samlingarna hanteras, 
förvaras och förvaltas i stället för aktiv konservering eller behandling av enskilda föremål. På så sätt 
är det det mest effektiva sättet för en långsiktig bevaring av samlingarna (Getty Conservation 
Institute, 1994). Om den preventiva konserveringen utförs rätt behöver den aktiva konserveringen 
inte vara mer än en komplettering till enstaka föremål (Paavola och Tuokila, 2012).   
 
Preventiv konservering kan även delas in i direkt- och indirekt bevarande. Direkt bevarande går ut på 
att den preventiva konserveringen utförs direkt på föremålet, som till exempel sanering eller 
dammsugning. Indirekt bevarande handlar däremot om att förändra föremålets miljö genom bland 
annat förändrar luftfuktighet eller temperatur. En annan skillnad är att direkt konservering utförs 
inom ett kort tidsspann medan indirekt konservering pågår under en längre tid (Muñoz Viñas, 2011). 
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Tidigare forskning  
Skadedjur, IPM och sanering som är delar av denna uppsats är mycket skrivna om innan men inte 
kombinerat med flyttprojekt. IPM-arbetet är etablerat över den internationella museivärlden och i 
Sverige har Riksantikvarieämbetet bland annat tagit fram ”vårda väl-blad” som är en serie som 
bearbetar frågor om hur kulturarvet ska tas hand om (RAÄ, 2022). De har även tillsammans med 
Svenska Institutet för Standarder tagit fram standarder för det svenska kulturarvet (SIS och RAÄ, 
2022). Om materialet använts som tänkt kan det bidra till att ett mer unisont arbete utföras i hela 
landet.  
 
Thomas Strang och David Pinniger är två personer som har skrivit mycket om skadeinsekter och olika 
typer av saneringsmetoder. I Sverige är Monika Åkerlund den främsta skribenten om skadedjur och 
saneringsmetoder. I sin bok ”Från silverfisk till hälsorisk” går hon igenom bland annat hur 
skadeinsekterna ska kunna identifieras, samordnad skadedjurskontroll och saneringsmetoder. Det 
kan användas som enkel guide eller grund till IPM-arbetet som utförs.  
 
Alla källorna ovan anses betrodda eftersom de publicerat många arbeten inom samma eller liknande 
ämnen samt samarbetat med stora institutioner som bland annat Canadian Conservation Institute 
(CCI) eller Riksantikvarieämbetet. De har även arrangerat eller varit huvudpersoner för stora 
konferenser som ”The pest Odyssey”, där det tas upp och diskuteras hur man kan gå tillväga för att 
lösa olika sorters problem med skadeinsekter (Pinniger, 2001). Under ” The Pest Odyssey 
Conference” togs även förslaget med att införa riskzoner upp, något som kommer arbetas med i 
denna uppsats. 
 
Många av källorna bekräftar varandra vilket ökar trovärdigheten för dem. Böcker med skadeinsekter 
kan skilja sig beroende på vart i världen litteraturen är skriven eftersom skadeinsekter trivs i olika 
klimat och miljöer.  
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Bakgrund  

Skadedjur  
Skadedjur är en av de tio nedbrytningsfaktorerna och en av de vanligaste orsakerna till varför 
tillståndet försämras på föremål och samlingar i musei- och magasinsbyggnader. Till kategorin 
skadedjur räknas mikroorganismer (som mögel), insekter, gnagare samt fåglar och fladdermöss 
(Strang och Kigawa, 2022). Skadedjur dras oftast till organiskt material vilket leder till att de kan 
hittas vid föremål gjorda av bland annat textilier, skinn, fjädrar, trä och papper (Åkerlund, Flato och 
Hellekant, 1998). En del skadedjur kan även direkt kopplas till olika klimat och kommer fram vid 
förändringar i temperatur och luftfuktighet. Att hitta sådana skadedjur kan indikera på 
klimatproblem i byggnaderna. Två exempel på sådana skadedjur är klädesmal som ofta hittas i 
utrymmen med högre temperaturer samt silverfiskar som oftast håller sig till fuktiga utrymmen 
(Doyle, Evans och Yanez Lopez, 2011). Med tanke på de pågående klimatförändringarna kommer fler 
arter av skadeinsekter som inte funnits här tidigare att kunna överleva i det svenska klimatet (SIS, 
2016) 

Samordnad skadedjurskontroll   
Samordnad skadedjurskontroll (IPM) är en strategi som används för att förebygga angrepp från 
insekter och mögel i museum och magasin (Svenska institutet för standarder [SIS], 2016). Det första 
strukturerade IPM-arbetet med att behandla delar av samlingar eller enskilda föremål som är 
drabbade av skadeinsekter började under 1980-talet. Det presenterades som ett effektivt sätt att 
förebygga angrepp från skadeinsekter men även för att minimera skadorna från bekämpningsmedel 
på samlingarna. Arbetet görs preventivt genom övervakning, inspektioner och housekeeping men 
även med hjälp av utbildningar och utvärderingar. (Rossol och Claire Jessup, 1996) Innan det 
förebyggande arbetet var det vanligt att hela samlingar, rum eller hus blev behandlade med 
insekticider eller gaser i försök att hålla skadeinsekterna borta (Pinniger, 2019). 
 
För att IPM-arbetet ska kunna lyckas måste först och främst byggnaden säkras för att skadeinsekter 
inte ska kunna ta sig in. Detta görs genom att hålla dörrar och fönster stängda samt genom att göra 
regelbundna inspektioner för att se till att byggnaden håller tätt för både klimat och skadeinsekter. 
Gör den inte det måste åtgärder vidtas för att undvika problem (Riksantikvarieämbetet [RAÄ], 2021). 
På grund av att stora delar av budgeten oftast går till insamling och utställningar hamnar den 
preventiva konserveringen oftast i andra hand. Detta kan exempelvis ses genom att lokalerna på flera 
ställen är gamla och inte byggda eller anpassade för samlingsförvaltning. Att byggnader inte är 
tillräckligt täta eller omgjorda för samlingsförvaltning kan också bidra till problematik med 
skadeinsekter eftersom de då kan ta sig in på flertalet ställen i byggnaden (Paavola och Tuokila, 
2012). Äldre byggnader med en bra ventilation och som håller ett jämnt klimat kan dock i vissa fall 
vara bättre för föremålen eftersom de inte är beroende av värmepumpar, luftavfuktare och liknande. 
I fall där dessa slutar att fungera kan det snabbt leda till stora problem i form av kondensation, mögel 
och skadeinsekter vilket i många fall är sämre för samlingen än den naturliga ventilationen (Pinniger, 
2019).   
 
Övervakning av skadeinsekter är en viktig del av IPM-arbetet som bygger på att identifiera och hitta 
angripna föremål eller problem med byggnaden (Querner och Simon, 2011). Genom att gå runt och 
kontrollera samlingarna kan man även lära sig att se spår eller förändringar som kan tyda på 
skadeinsekter (RAÄ, 2021). För att underlätta kontrollerna kan fällor sättas ut i magasinen. Mängden 
och sorten av fällor beror på vilka typer av insekter man förväntas fånga samt hur attraktiv samlingen 
är för dem (RAÄ, 2012).  
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IPM-arbetet är inte en självklar del i alla museer, speciellt inte mindre museum med få anställda 
eftersom dessa oftast måste fylla många roller. Det kan leda till att IPM-arbetet bli åsidosatt, vilket 
leder till att risken för angrepp från skadeinsekter i lokalerna ökar. En annan faktor kan vara att små 
museer inte har samma budget att kunna skicka sin personal på utbildningar inom IPM, men även 
efter utbildning kan det vara svårt att underhålla om det enbart utgör en mindre del av 
arbetsuppgifterna (Thompson Webb, 2011).  
 

Riskzoner 
Ett sätt att skydda samlingarna är att dela upp museet och magasinen i riskzoner. Konceptet 
utvecklades efter diskussioner under ”The Pest Odyssey Conference” 2001. För att kunna dela upp 
museet och magasinen i riskzoner måste samlingarna eller de individuella föremålen först bedömas 
och delas upp utifrån hur sannolikt de kommer bli utsatta för skadeinsekter som hittats eller 
förväntas att hittas i byggnaden. Utöver detta räknas även faktorer som antal skåp och montrar, 
antal dörrar och korridorer samt vart det tidigare har funnits eller varit problem med skadeinsekter. 
Dessa faktorer utgör en större risk eftersom skadeinsekter gömmer sig i skrymslen och vår. Det 
framtagna konceptet har valt att dela upp riskzonerna i fyra olika grupper beroende på sannolikheten 
för attacker av skadeinsekter:  
 

• A - Mycket hög (Röd) 
• B - Hög (Orange)  
• C - Låg (Gul)  
• D - Mycket låg eller fritt (Grön) 

 
Färgerna gör det enklare att markera ut de olika zonerna på en ritning över byggnaderna. Utifrån 
detta koncept kan rutiner för fällor, städning och inspektioner fastställas. Kartan framställs av den 
IPM-ansvarige tillsammans med personalen som arbetar i musei- och magasinsbyggnaderna. 
Personal som arbetat med föremålen och samlingarna i de olika delarna av byggnaderna kan av 
erfarenhet oftast identifiera områden som är eller kan vara extra utsatta (Pinniger, 2011).  
 
För att försäkra att riskzonerna följs bör varje zon få protokoll med vilka riktlinjer och regler som 
gäller. Riskzoner som klassas som höga och mycket höga kan till exempel behöva mer fällor, bättre 
klimatkontroll samt städas och kontrolleras oftare än vad zoner som räknas som mycket låga eller fria 
behöver. Det är därför viktigt att anpassa arbetet beroende på risknivån i zonen (Doyle, Evans och 
Yanez Lopez, 2011). RAÄ förespråkar även att ha med en svart zon som kan användas i till exempel 
karantänsrum där skadedjur med stor sannolikhet kan förekomma (2018). För att tydliggöra arbetet 
kan riskzonerna markeras ut på planskisser men även markeras upp i byggnaden. Det behöver även 
delas med all personal som rör sig i byggnaderna. Om systemet ska fungera i praktikten behöver det 
även förbättras och utvärderas årligen för att anpassas till museets verksamhet (RAÄ, 2018).  
 
För att utveckla metoden ytterligare kan den kombineras med IPM-data som samlats in från fällor 
samt information från dataloggrar som kontrollerar klimatet. Att korsreferera data från klimat och 
IPM-arbete kan ge en bättre bild av insektspopulationerna som finns i byggnaden. Detta kan även 
bidra till en bättre förståelse över hur de rör sig i byggnaderna samt dess samband med hur miljön i 
byggnaden förändras (Doyle, Evans och Yanez Lopez, 2011). 
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Renhållning och städning  
Att hålla både magasinen och museerna städade och rena från damm och insekter är viktigt för 
samlingarnas välmående (Getty Conservation Institute, 1994). Damm är inte bara insektsmat utan 
drar även till sig fukt, vilket i sin tur kan leda till mögel. Om dammet inte tas bort riskerar det att, i 
kombination med fukt, cementeras mot föremålens yta. Desto längre dammet cementeras desto 
svårare är det att få bort (Nielsen, 2012). För att undvika att damm lägger sig på föremålen kan de 
förvaras i kartonger med lock (Bengtsson, 2013).  
 
Det gäller även att hålla stora ytor som till exempel golv rena. Detta förhindrar att dammet flyger upp 
och lägger sig på hyllorna (Bengtsson, 2013). Eftersom majoriteten av allt smuts och damm kommer 
från människor som exempelvis besöker utställningar blir det även extra viktigt att hålla rent där det 
vistas många personer. Ett problem är ofta att städpersonalen är inhyrd och inte utbildad tillräckligt 
eller har rätt utrustning för att städa på museer och magasin (Nielsen, 2012). Vid städning är det 
viktigt att tänka på att damm kan vara en hälsorisk. Damm kan bland annat bestå av mögelsporer 
samt delar från både kvalster och insekter. Det är därför viktigt att använda rätt skyddsutrustning vid 
arbete med dammiga föremål (Sand, 2012).   
 
Dammiga föremål kan rengöras genom att borstas av med en pensel eller genom dammsugning. Vid 
dammsugning av textil bör ett nät hållas mellan föremålet och dammsugaren för att undvika att 
mindre föremål som lösa trådar, paljetter eller pärlor försvinner i processen (Paavola och Tuokila, 
2012). Vid en flytt bör alla föremål rengöras från damm samt nät, skal och dylika rester från döda 
insekter innan de packas. Detta förhindrar att nya skadeinsekter attraheras till föremålen. Det är 
även viktigt att dokumentera gamla skadedjursangrepp samt vart på föremålen dessa sitter för att 
undvika förvirring eller oro vid uppackning. Om nya angrepp sker under tiden föremålen är 
nedpackade kan detta lätt upptäckas efter saneringen och städas ut extra noggrant (Kaplan et al. 
2005). 
 

Fällor 
Ett enkelt sätt att upptäcka och lokalisera beståndet av skadeinsekter är att sätta ut fällor i 
byggnaderna. Insektsfällor kan ge en bra indikation på förekomsten av skadeinsekter som finns i 
byggnaderna. För att det ska fungera effektivt måste fällorna kontrolleras, dokumenteras och bytas 
ut regelbundet. Om fällorna kontrolleras regelbundet kan skadeinsekterna upptäckas tidigt och 
angrepp förhindras (RAÄ, 2012).   
 
De två vanligaste varianterna är klisterfällor och feromonfällor. Klisterfällor har en klistrig yta som gör 
att insekterna fastnar i den. Ytan varar bara några månader och fällan måste därför bytas ut 
regelbundet. Den ställs på golvet och är ämnad för insekter som kryper. Feromonfällor däremot sätts 
oftast högre för att nå skadeinsekter som flyger. Vilket feromon som läggs i fällan beror på vilken typ 
av skadeinsekt som ska fångas (Pinniger, 1996). 
 

Dagens saneringsmetoder för skadeinsekter 
Det finns idag många olika metoder för att sanera föremål från skadeinsekter. Metoderna har 
förändrats från att använda bekämpningsmedel till att använda kemikaliefria metoder som värme-, 
frys- eller anoxibehandlingar. Kemiska bekämpningsmedel ska endast användas i nödfall eller när 
inga andra metoder kan användas eftersom de kan ha skadliga effekter på personalens hälsa samt 
vara skadliga för miljön (Querner och Simon, 2011, 38–45). Både frys och värme har 
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rekommenderats och använts som saneringsmetoder för skadeinsekter för museum samt magasin i 
över ett sekel. Målet har alltid varit att metoderna ska garantera en 100% dödlighet av 
skadeinsekterna. Dock har utförandet, temperaturen och längden av saneringen förändrats genom 
tiderna och många olika kombinationer av dessa har föreslagits. Kombinationen av tid och 
temperatur som skadeinsekterna klarar av varierar även mellan arterna (Strang, 1992). Om en kemisk 
sanering är den enda metoden som är möjlig är det viktigt att begränsa användandet till det specifika 
problemet och inte behandla exempelvis samlingar eller rum i onödan (Butcher-Younghans och 
Anderson, 1990). Detta kan vara nödvändigt om det till exempel finns en stor population silverfiskar 
som lever i väggar eller golv och som inte går att få bort med hjälp av fällor eller städning.   
 

Behandling genom frysning  
Frysning är en metod som började användas i slutet av 1900-talet. Vid denna tidpunkt var frysning 
det bästa substitutet för bekämpningsmedel eftersom det inte är skadligt för personalens hälsa. Det 
var då, och är fortfarande, en av de billigaste och enklaste saneringsmetoderna (Butcher-Younghans 
och Anderson, 1990). Det är viktigt att temperaturen blir tillräckligt låg så att alla nivåer av 
skadeinsektens utveckling dör i processen. Det gäller även att föremålen får gå direkt från 
rumstemperatur till frystemperaturer. Tar den processen för lång tid kan skadeinsekterna börja 
producera glycerol som gör dem tåligare mot kyla och kan därför överleva en sådan behandling 
(Åkerlund, Flato och Hellerkant, 1998). Hur lång tid och vilken temperatur som krävs för att döda 
skadeinsekterna beror på vilken typ av art det är. Ett generellt mått är -20℃ i en veckas tid (Strang, 
1997) 
 
Föremål som ska frysas behöver alltid plastas in med en tätsluten plast för att undvika kondens. 
Detta görs enklast med en genomskinlig polyetenplast eftersom det möjliggör att föremålet förblir 
synligt. Plasten tätsluts bäst genom värme men andra lösningar som tejp eller återförslutande påsar 
fungerar också mot kondensen men är inte lika effektiva mot skadedjur. Kondens bör undvikas 
eftersom det kan medföra att föremålen tar upp fukt, vilket i sin tur kan orsaka förändringar i 
materialet som svällningar eller sprickor. Föremålet behöver alltså vara helt tätslutet under tiden 
frysningen sker och sedan ungefär en dag efter föremålet tagits ut ur frysen. Detta minskar risken för 
kondens och på så sätt att föremålet skadas (Strang, 1997).  
 
Materialen reagerar även olika vid frysning. Detta kan visa sig genom att materialen krymper eller 
sväller olika eller blir skörare under processen. Föremålets material måste därför vägas in i 
riskbedömningen för behandlingen (Butcher-Younghans och Anderson, 1990). Bland annat blir 
polymera material (plaster) både hårdare och skörare i låga temperaturer. Föremål som dessa 
behöver därför hanteras mycket varsamt och stötar måste undvikas för att materialet inte ska 
spricka. Varken olja eller akryl målat på canvas bör frysas eftersom färgen blir spröd och skör av 
detta. Detta i sig förstör inte målningen utan även här är det slag eller stötar som kan orsaka 
krackeleringar i den kalla färgen. Riskerna för alla föremål minskas självklart genom försiktig och 
säker hantering (Stang, 1995). 
 

Behandling genom värmning  
Behandling med värme är en metod som snabbt kan döda skadeinsekter. Behandlingen tar mellan 
18–24 h i temperaturer mellan 50–55℃, detta beroende på vilken art av skadeinsekter som drabbat 
föremålen samt hur kompakta föremålen är. Värmen måste nämligen få chans att komma in genom 
hela objektet för att det ska ge ett lyckat resultat (Thermo Lignum, 2018). Med de klimatkammare 
som finns idag går det även att hålla en stabil nivå på luftfuktigheten vilket medför att behandlingen 
blir ännu mer skonsam för föremålen (Åkerlund, Flato och Hellerkant, 1998).  
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Skadeinsekter kan överleva till temperaturer runt 40℃ vilket gör att föremålen och materialen som 
ska värmas måste klara av en sådan temperatur (Pinniger, 2001). Värmning bör inte användas som 
metod på föremål som har en smältpunkt nära 60℃ eftersom dessa riskerar att skadas i processen 
(Strang, 1995). Riskerna med att värma föremål är att många kemiska reaktioner accelererar i högre 
temperaturer. Därför kan en värmebehandling riskera att nedbrytningshastigheten ökar under tiden 
föremålet värms (Strang, 1995). David Pinniger skriver att “[...] the effects of higher temperatures 
needed to kill insects may be more damaging to the objects than the pests” och trycker därmed på 
vikten av att välja ut materialet varsamt inför behandlingen (2001, 74). Thermo Lignum (2021) menar 
dock att processen är helt ofarlig för alla typer av föremål, men de är också försäljare av produkten. 
 

Karantän 
En saneringsmetod som inte gör någon påverkan på föremålen är karantän. Karantänsbehandlingar 
kan se olika ut beroende på vad det är som ska saneras. Det bör finnas ett karantänsrum som är tätt, 
har ett eget ventilationssystem och ligger avskilt från de övriga utrymmena. Det bör även placeras vid 
lastbryggan för att undvika att nyinkommet material transporteras genom byggnaderna innan de 
hunnit stå i karantän (Strang, 1996). Både in- och utlån bör stå i karantän innan de får komma in i 
museet eller magasinen. Skadeinsekterna sätter sig inte alltid på föremålen utan kan även sätta sig 
på packmaterialet. Därför kan en uppackningsyta vara till hands för att undvika att material som inte 
sanerats tas in i museet eller magasinen (Åkerlund, Flato och Hellerkant, 1998).  
 
Karantänspackning av föremål görs med genomskinlig plast i polyetylen för att möjliggöra uppsyn 
under karantänstiden. Det går även att lägga ett vitt papper under föremålet för att lättare kunna se 
skadeinsekterna. Föremålen bör stå inpackade i en till två månader i rumstemperatur samt 
kontrolleras med jämna mellanrum (Strang, 1996).  
 

Visuell / okulär kontroll  
Samlingar och föremål gås ofta igenom visuellt eftersom detta är en av de snabbaste metoderna att 
gå igenom en samling. Det är dock viktigt att ha med att en visuell kontroll aldrig kan ge en 
heltäckande garanti för att det inte finns skadeinsekter på föremålen och bidrar därmed med en risk 
att sprida dem vidare (Doyle, Evans och Yanez Lopez, 2011). Vid en visuell kontroll är det därför 
viktigt att till exempel öppna luckor på skåp och byråer samt kolla igenom fickor, ärmar och veck på 
textilier, alltså alla utrymmen som skadeinsekterna kan gömma sig i (Strang, 1996). 

 

Äldre saneringsmetoder 
Innan sanering av skadeinsekter börjades göras genom anoxi, karantän, frys- eller värmebehandling 
så användes bekämpningsmedel i en stor utsträckning. Bekämpningsmedel är indelade i flera olika 
grupper, det som arbetet kommer syfta på är pesticider eller insekticider vilket är 
bekämpningsmedel mot skadedjur och insekter (Sveriges lantbruksuniversitet [SLU], 2022).  Även om 
många av dessa behandlingar var väldigt effektiva och på så sätt lyckade så har majoriteten av de 
använda medlen förbjudits på grund av att de är hälsovådliga för människor (Cahill och Martin, 
2011). Gifter från bekämpningsmedel kan komma in i kroppen via inhalation, dermalt (genom hud 
eller slemhinnor), oralt eller via injektion (Sand, 2012). Biverkningarna från bekämpningsmedlen 
varierar från lättare symptom som trötthet, huvudvärk och irritation vid kontakt med hud eller ögon 
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till allvarligare symptom som rubbningar av fortplantningssystemet, att det är cancerogent eller att 
det kan orsaka skador på nervsystemet. Vilken grad av biverkningar beror helt på vilken typ av 
kemikalier som bekämpningsmedlet innehåller samt i vilken utsträckning som personen utsätts för 
den. Personal bör därför inte hantera föremål eller samlingar som behandlats med oidentifierade 
bekämpningsmedel (Butcher-Younghans och Anderson, 1990).  
 
Några sorter av bekämpningsmedel som använts är naftalin, lindan, dikloridfenyltrikloretan (DDT), 
pentaklorfenol och arsenikföreningar. Det är även främst applicerat på organiskt material som textil, 
trä, herbarier och djurhudar men kan även finnas på flera föremål (RAÄ, 2017). Stora delar av 
Sveriges museisamlingar har troligtvis utsatts för kemiska bekämpningsmedel någon gång, men det 
finns oftast ingen information om behandlingarna. En av anledningarna till att det är så bristande 
information behandlingarna kan vara att bekämpningmedlerna ansågs vara ofarliga när de 
introducerades och under tiden de användes (Sand, 2012). Det har även hänt att samlingar kan vara 
behandlade med flera sorters bekämpningsmedel vilket gör att det kan vara svårt att veta vilka 
kemikalier som finns på föremålen. (RAÄ, 2016) För att kunna hantera samlingarna på ett säkert sätt 
behövs därför antaganden av vilken typ av bekämpningsmedel som använts. Om det finns föremål 
som har eller troligtvis har blivit behandlade är det även viktigt att dessa märks ut, både för arbetet i 
samtiden och för framtiden (Sand, 2012).  
 
Om arbete med behandlade föremål måste göras är det viktigt att ha skyddsutrustning som 
förhindrar skador på både personal och föremålen. Handskar är ett bra skydd mot direkt kontakt 
med föremålets behandlade yta. Vid arbete med hälsovådliga ämnen måste handskar i nitril eller 
gummi användas eftersom bomullshandskar inte stoppar kemikalier. Andningsskydd och skyddsrock 
bör även användas (Sand, 2012).  
 

Gallring 
Om ett föremål utgör en hälso- eller säkerhetsrisk för personal, besökare eller andra föremål kan det 
behöva gallras om det inte finns möjlighet att minimera riskerna. Museets riktlinjer och rutiner är en 
grundförutsättning för en gallringsprocess. En gallringsprocess som inte utförs på rätt sätt kan skada 
för både det enskilda museet och museibranschen. Det är därför viktigt att gallringen görs på ett 
etiskt och kontrollerat sätt samt att allt dokumenteras. Om tveksamheter uppstår kan museerna få 
rådgivning i sin gallringsprocess genom svenska ICOM (RAÄ, 2017). 
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Metod   

Intervjuer  
Intervjuer har gjorts för att få en bredare uppfattning om hur personal på museum och magasin har 
eller kan tänka sig att hanterat skadedjur i en flyttprocess. Eftersom skadedjur kan vara en känslig 
fråga och eftersom det måste finnas en kontakt med intervjupersonerna behöver intervjuerna vara 
anonyma, alltså kommer varken namnet på museet eller den intervjuade presenteras. 
Respondenternas svar sammanfattas och presenteras därefter anonymt. Detta görs dels för att för 
att öka sannolikheten att respondenterna går med på att bli intervjuade, dels för att minska riskerna 
för att svaren ska kunna kopplas ihop med respondenten och på så sätt avkoda materialet (Eldén, 
2020).  
 
De utvalda intervjurespondenterna har alla erfarenhet av arbete med skadeinsekter samt flytt i 
större eller mindre utsträckning. Personerna arbetar som antingen konservatorer eller IPM-ansvariga 
på museum i Sverige.  
 
Eftersom svaren presenteras anonymt beskrivs respondenterna som museum 1, museum 2 och så 
vidare i resultaten. Intervjuerna är semistrukturerade då frågorna ställs i samma ordning under alla 
intervjuerna men respondenterna kommer att behöva svara utifrån sina kunskaper och erfarenheter 
av ämnet (Patel och Davidsson, 2017). Kompletterande frågor samlas in via mailkontakt med 
respondenterna. Frågorna som ställdes var följande:  
 
 

1. Vilka metoder använder ni för att upptäcka och hålla koll på skadeinsekter i magasin och 
utställningar samt vilka åtgärder sätter ni in vid ett angrepp?  

2. Vilka är de vanligaste skadeinsekterna som upptäckts?  
3. Hur bör ett skadedjursdrabbat magsin hanteras för att undvika spridning till andra magasin 

och gör ni isåfall detta själva eller tar ni in externa parter för detta? Isåfall vem eller vilka?  
4. Hur kommer sanering in i en flyttprocess och vilka metoder väljs och varför?  
5. Sanerar ni allt eller gör ni ett urval? Finns det sådant som ni skulle vilja sanera men inte kan?  
6. Hur hanterar och sanerar ni föremål som tidigare är behandlade med giftiga 

bekämpningsmedel? Främst med tanke på hur personalen kan känna sig säker under 
processen, men även hur man skyddar föremålen?  

7. Vad är det viktigt att tänka på efter sanering och flytt för att hålla magasinen rena från 
skadedjur?  

8. Hur lång tid tar en frysbehandling och vilken temperatur bör den ha?  
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Resultat 

Intervjuer  
Det sammanställda anonymiserade svaren kan ses i bilaga 1. Det fullständiga transkriberade 
materialet finns hos författaren. Resultaten är en analys över hur de olika museerna arbetar med 
skadeinsekter och flyttprojekt. Det som går att utläsa utifrån resultaten är att resurser som tid, 
personal, pengar och kompetens skiljer sig mellan de olika museerna. Baserat på intervjuerna verkar 
skillnaderna också bero på museets storlek och antalet personal.  
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Diskussion 
Flytt av museer och magasin kan ske av många olika anledningar som bland annat platsbrist i 
nuvarande magasin, bygge av nya magasin eller som tillfälligt utrymme vid ombyggnation 
(intervjuer). Oavsett anledning kan det ge ett tillfälle att gå igenom samlingarna samt se över 
museets läge med skadeinsekter. I stora drag så bekräftar intervjuerna vad som står i litteraturen. De 
största skillnaderna är vad som finns resurser att göra praktiskt mot vad litteraturen rekommenderar. 
Intervjuerna kan på så sätt bidra med att ge en realistisk synvinkel på hur arbetet mot skadeinsekter 
ser ut praktiskt. Vid en flytt kan det därför vara bra att ta kontakt med andra museum med liknande 
samlingar som har genomfört en flytt. På så sätt kan de berätta som sina erfarenheter och komma 
med tips på vad som kan tas med till det egna projektet (museum 5). 

Skadeinsekter i museum och magasin 
Baserat på svaren från intervjuerna så är silverfisk, långsprötad silverfisk, pälsängrar och klädesmal 
de vanligaste skadeinsekterna som finns i svenska museer och magasin. Det visar sig också tydligt 
med tanke på att det oftast är samlingar av textil eller papper som blir angripna. Dock är 
intervjugruppen för liten för att svaren ska vara representativt för hela Sveriges museisektor. 
Museum 3 tar även upp att det är viktigt att hålla koll ifall att inte nya sorters skadeinsekter kommer 
in i museibyggnaderna. Nya skadeinsekter kan komma från bland annat internationella inlån eller 
leveranser av material. Med tanke på de pågående klimatförändringarna kommer fler skadeinsekter 
som inte funnits här tidigare att kunna överleva i det svenska klimatet (SIS, 2016). 
 

Användning av riskzoner 
Vid en flytt kan metoden med att dela in byggnaderna i riskzoner med fördel användas och märkas 
ut. På så sätt kan rutiner för fällor, städning och inspektioner fastställas direkt (Pinniger, 2011) Även 
fällor och dataloggrar bör placeras ut för att från början få en bild av de nya magasinen (Doyle, Evans 
och Yanez Lopez, 2011). Vare sig byggnaderna är helt nya eller inte är det viktigt att kontrollera 
byggnaderna innan flytten går. Om de nya lokalerna har skadeinsekter måste den situationen 
hanteras och kontrolleras innan föremålen kan flyttas dit. Det är ofta svårt att helt bli av med 
skadeinsekter helt och arbetet måste därför utgå ifrån att hålla populationerna på så låga nivåer som 
möjligt och under uppsikt (Museum 5). Om ett angripet föremål hittas kan de plastas in i väntan på 
sanering för att undvika fortsatt spridning i samlingen (Museum 2). Det bör även göras stickprov i det 
resterande magasinet för att se om och hur angreppet har spridit sig (Museum 2).  
 
Museum 1 pratade även om att applicera “smutsiga zoner”. Det skulle inkludera lastzoner, 
uppackningsytor innan magasinen och rum för karantän. Dessa löper störst risk för att innehålla 
skadeinsekter under tiden flytten sker och måste därför städas och hållas i ordning extra noggrant för 
att undvika det (intervjuer, 2022).  Precis som Museum 1 poängterade kan det vara smart att ha 
“smutsiga zoner” där föremålen packas upp eftersom skadeinsekterna kan gömma sig i 
packmaterialen (även de helsyntetiska). Detta är även en av anledningarna till att det kan vara bra att 
frys- eller värmebehandla föremålen i den utsträckning som föremålen klarar av det (Museum 5). 
 

Användning av IPM-arbete 
Vid en flytt gäller det att ha koll på samlingarna och eventuella problem eller angrepp av 
skadeinsekter. Detta gäller dels för att minska risken för att få etablerade aktiva angrepp under 
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flyttprocessen, dels för att undvika att flytta med skadeinsekter till de nya magasinen. För att det ska 
vara möjligt måste museerna ha ett fungerande IPM-arbete med som övervakar, rapporterar och 
identifierar skadeinsekterna i byggnaderna (Querner och Simon, 2011). Alla museerna är överens om 
att IPM-arbetet måste fortsätta i direkt anslutning till inflytt i de nya magasinen. I flytten måste 
arbetet pågå i både de nya och gamla byggnaderna vilket ställer krav på att personalen hjälper den 
IPM-ansvariga att kontrollera fällor och magasinsutrymmen (Museum 6).  
 
Museerna bör även ha en person som har huvudansvaret för IPM-arbetet (intervjuer). Denna ska 
kontrollera att det finns aktiva kontrakt med en skadedjursfirma, att de inrapporterade angreppen 
följs upp samt ta hand om logistiken kring fällor och liknande (Museum 5). Det är även viktigt att det 
är en specifik servicetekniker från skadedjursföretaget som kommer eftersom det därmed är lättare 
att hålla bra ordning på byten av fällor och hur spridningen ser ut i byggnaderna (Museum 1). 
Fällorna bör kontrolleras minst två till fyra gånger per år av IPM-ansvarig tillsammans med 
servicetekniker från skadedjursföretag. Antalet gånger beror på skadeinsekternas spridning samt 
vilken typ av material som finns i magasinen.  
 
Litteraturen och intervjuerna menar båda att klister- och feromonfällor är det enklaste sättet att 
kunna upptäcka och spåra populationer av skadeinsekter i byggnaderna (Pinniger, 1996 och 
intervjuer). Fällorna kan markeras på planritning över byggnaderna för att få bättre uppsikt över vart 
de finns och hur nära de sitter varandra (Museum 4). De bör även stå med olika täthet beroende på 
vilket material som finns i magasinet (Museum 5). Fällorna måste kontrolleras av personalen som 
jobbar i byggnaden emellan dessa gånger (intervjuer). 
 
Något som litteraturen inte tar upp eller ger exempel på är hur dessa kontroller och dokumentering 
ska utföras. Det verkar i stället vara något som museerna själva har arbetat fram genom erfarenheter 
från andra och genom att prova vad som fungerar bäst och mest effektivt. Hos de intervjuade 
museerna skilde dokumenteringen sig genom att den gjordes antingen med hjälp av ett Word-
dokument, en Excel-fil, planritningar. Det användes också kombinationer av dessa. Loggarna från 
skadeinsektsföretaget och dokumenten från de personalen hittar bör sparas på samma ställe för att 
kunna få en överblick över situationen (Museum 1). Vissa museer registrerade även resultatet från 
sina dataloggar i samma dokument, vilket bland annat Doyle, Evans och Yanez Lopez stödjer och 
rekommenderar för att få bättre koll på sina samlingar (2011). Museum 4 har även köpt in en 
insektsnyckel som kan hjälpa personalen att identifiera de skadeinsekter som hittas i byggnaderna 
(RAÄ, 2022). Museum 6 poängterar att det kan vara bra att den IPM-ansvarige håller en kortare 
utbildning varje år för att uppdatera den resterande personalen.  
 

Det är viktigt att fortsätta IPM-arbetet tillsammans med sitt skadedjursföretag efter flytten och direkt 
införa kontinuerliga rutiner (Museum 1). Om det inte finns bör det även tas fram arbetsrutiner och 
policys som minskar riskerna för att ta in skadeinsekter i museet eller magasinen till exempel vid 
inlån eller inköp av föremål, pack- och städmaterial eller liknande (Museum 1–6). Det är viktigt att 
rutinerna kvarstår och inte enbart följs när flytten precis gått och allt fortfarande är nytt (Museum 
1).  
 
Det är även viktigt att planera uppackningsprojektet och se till att det blir av. Det finns annars risk för 
att föremålen blir stående i lådor eller blir bortglömda om till exempel personal slutar. Uppsikten 
över föremålen blir även sämre vilket kan leda till att angrepp från skadeinsekter inte märks av innan 
föremålet har skadats (Museum 3). Risken finns annars att skadeinsekter överlever saneringen och 
kan leva okontrollerat. Det är viktigt att se till att man inte orsakar större problem än vad som fanns 
innan (museum 4, intervjuer).  
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Om det pågår ett aktivt angrepp i magasinen som ska flyttas från är det viktigt att det inte sprider sig 
under flyttprocessen. För att minska risken att skadeinsekter inte ska kunna sprida sig mellan 
magasin bör alla dörrar vara täta, ha en borstlist i underkanten och hållas stängda så mycket som 
möjligt. Som extra säkerhet kan klistermattor läggas ut och dubbelhäftande tejp sättas upp runt 
dörrar för att fånga upp insekter (Intervjuer; Nielsen, 2012 och Querner och Simon, 2011). Museum 5 
poängterar dock att skadeinsekter, speciellt silverfisk, kan spridas genom ventilationssystemen. Det 
är därför viktigt att sätta upp insektsnät i ventilationsrör, men även ha koll på vilka utrymmen som 
hänger ihop genom ventilationen för att kunna undvika spridning. För att detta ska fungera så måste 
dock alla utrymmen hållas rena, städade och golven måste vara fria från saker.  
 
I intervjuerna kommenterade även flera av museerna vikten av att ha fastanställd städpersonal i 
byggnaderna. Eftersom de rör sig i byggnaderna på ett annat sätt än vad till exempel 
konservatorerna eller magasinspersonalen gör har de möjlighet att notera skadeinsekter eller 
liknande som annan personal kanske missar. Detta bygger dock på att städpersonalen blir utbildad av 
antingen en konservator eller den IPM-ansvariga för att veta vad de ska leta efter. Dock kan alla 
museer och magasin inte ha detta eftersom det är en kostnadsfråga (museum 3).  
 

Användning av saneringsmetoder 
Alla föremål kommer inte att behöva saneras vid en flytt. Finns det inga spår av skadeinsekter eller 
att föremålen är i ett material som de inte kommer att angripas finns det inte någon mening med att 
sanera dem (Museum 1–6). Det kan dock vara bra att dammsuga eller rengöra föremålen för att de 
inte ska locka till sig skadeinsekter på grund av damm eller liknande (Kaplan et al. 2005). Vare sig 
föremålen är sanerade eller inte är det även viktigt att göra en okulär besiktning för att se till att inga 
skadeinsekter tas med in i de nya magasinen (Museum 1). De museer som kände att de inte kunde 
sanera föremålen i den utsträckning de ville begränsades främst på grund av tidsplaneringen.  
 
Innan någon form av sanering eller liknande görs så måste de nya lokalerna vara kontrollerade och 
säkrade från skadeinsekter. Om det redan finns etablerade bestånd där spelar det ingen roll hur 
mycket som städas och saneras innan man flyttar dit. Finns det bestånd gäller det att försöka bli av 
med dessa eller se till att de håll under kontroll (Museum 5).  
 
Museerna är överens om att en saneringsprocess ska ske innan inflytt i nya magasin, alltså direkt före 
transport från de gamla magasinen eller direkt efter transport men innan det tas in i de nya 
magasinen. De är dels för att sanerade föremål inte ska ställas tillbaka in i de gamla magasinen och 
riskera att bli angripna igen samt att inte riskera att få in skadeinsekter i de nya magasinen genom att 
ta in föremål eller samlingar som kan vara angripna (Museum 1–6).  
 
Sanering genom frys, värme eller karantän är de vanligaste behandlingsmetoderna enligt 
intervjuerna. Frys- och värmebehandlingar är även det som rekommenderas i litteraturen, men 
karantänspackning nämns också (Strang, 1992). Det som skiljer karantänspackningen i litteraturen 
från intervjuerna är att museerna använder sig av klisterfällor för att fånga upp eventuella 
skadeinsekter som finns på föremålet. Strang rekommenderar i stället att använda ett vitt papper för 
att på så sätt kunna observera skadeinsekterna (1996). Mindre föremål kan även behandlas med en 
ageless-behandling som är en bättre garanti till att skadeinsekterna försvinner från föremålet 
(Museum 5).  
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Frysning är den saneringsmetoden som används av alla de intervjuade museerna. Det används 
eftersom de är en enkel och billig metod för sanering av skadeinsekter. Flertalet av museerna har 
dock endast tillgång till frysboxar i museerna och magasinen vilket gör att stora föremål ibland får 
skickas iväg på sanering till företag eller andra museum som har walk-in frysar. I samband med flytt 
kan även en fryscontainer hyras in för att underlätta saneringsprocessen (intervjuer). Något 
intressant var dock att tiden på frysbehandlingen varierade mellan de olika museerna (se tabell 1 i 
bilaga 1). Även Stang (1992) bekräftar att frysprocessen har och fortfarande ser olika ut beroende på 
vilken källa man går till. Kombinationen av den tid och temperatur som skadeinsekterna klarar av 
varierar mellan arterna (Strang, 1992). Detta stämmer bra överens med museum 5s observation att 
silverfiskar kan överleva deras vanliga frysbehanling på - 30℃ i 4–5 dygn. Därför fryser de alltid 
föremålen i minst 7 dygn vid misstanke om silverfisk. Även om de flesta intervjuade museerna 
rekomenderar en temperaur på - 30℃ varierar tiden mellan 3–7 dygn. Resultaten tyder därmed 
antingen på att det inte finns något säkert svar eller att skadeinsekterna har blivit bättre på att 
överleva frysbehandlingarna.  
 
De intervjuade museerna verkar ha frysboxar som de kan använda för sanering och det begränsar 
dem till att enbart frysa mindre föremål. Dock har många av dem kontakt med andra museer eller 
konserveringsateljéer som har större frysar som de kan skicka föremål till (intervjuer). Efter en 
frysbehandling bör föremålen synas, rengöras och skadekontrolleras (Museum 2). 
 
Det var endast två av de intervjuade museerna som har eller kommer använda sig av värme som 
saneringsmetod. En värmebehandling går fortare än en frysbehandling vilket gör att mer föremål kan 
saneras på kortare tid (Museum 1,5). Det är dock även här viktigt att välja ut vilka föremål som ska 
saneras för att undvika skador på föremålen. Både de intervjuade museerna, Pinniger och Strang ger 
exempel på föremål och material som kan skadas av en värmeprocess medan Thermo Lignum, som 
producerar värmekammare, menar att processen är ofarlig för alla typer av föremål (2022; 2001; 
1995 och 2021).  
 
I en flytt är det även vanligt att flytta med till exempel kontorsstolar, bord och kompaktsystem. Dessa 
behöver också städas eller saneras eftersom skadeinsekter kan gömma sig i dem vilket kan resultera i 
att även om samlingarna är helt sanerade så kan skadeinsekter ta sig in ändå vilket gör allt tidigare 
arbete ogjort (Museum 5). 
 

Hantering av bekämpningsmedel i samlingarna 
I intervjuerna bekräftas det att pesticider och andra bekämpningsmedel har använts för att behandla 
samlingar och föremål. Detta användes främst eftersom det var det enda sättet att hålla 
skadeinsekter borta innan klimatreglering och dagens saneringsmetoder började användas (Cahill 
och Martin, 2011 och museum 5). Både museerna och RAÄ menar att det är svårt att veta vad som är 
behandlat och inte eftersom det i majoriteten av fallen inte finns några anteckningar eller kvitton på 
arbetet. En regel är dock att tänka att desto äldre och mer välbevarat det är desto större är 
sannolikheten att det är behandlat med bekämpningsmedel. Detta gäller främst organiskt material 
som textil, päls eller läder (museum 3, 4 och 5). På grund av de flesta samlingarnas storlek kan inte 
alla föremål testas utan stickprov görs vid misstanke om att samlingen är behandlad med pesticider 
eller bekämpningsmedel (museum 2, 3).  
 
Eftersom många av pesticiderna är hälsovådliga bör de samlingar eller föremål som är behandlade 
vara övertäckta eller förvaras i lådor (Sand, 2012 och museum 1, 4). Det kan också vara ett alternativ 
att ha de behandlade föremålen i ett stängt magasin så både personal och besökare kan undvika dem 
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enkelt (museum 6). Om arbete sker i magasin där det finns stora delar av samlingen är behandlad 
med bekämpningsmedel bör personalen använda andningsskydd eller friskluftsmask (museum 2, 3). 
Vid en flytt behöver även dessa föremål och samlingar hanteras. För att minska exponeringstiden bör 
det klargöras innan exakt vad som ska göras med föremålen (museum 1, 2).  
 
Museerna och litteraturen bekräftar varandra om att personalens säkerhet står i centrum vid arbete 
med behandlade föremål. Om man måste arbeta med föremålen är det viktigt att göra detta på en 
plats med bra ventilation eller luftutsug. Den personal som arbetar med föremålen ska även ha 
tillgång till situationsanpassad skyddsutrustning (Sand, 2012 och museum 1–6). Det är viktigt att 
tänka på att man inte bara har andningsskydd utan även skydd för ögonen eftersom de är slemhinnor 
och därför också kan ta upp kemikalier (museum 3). Museum 5 poängterar även att arbete i full 
skyddsutrustning innebär att processen kommer att ske långsammare och att det inte går att jobba 
fulla dagar. Detta måste tänkas på vid planering av en flytt eftersom sådana processer kommer att ta 
längre tid än hantering av obehandlade föremål.  
 
Det kan även hända att pesticiderna reagerar vid temperaturskiften vilket medför en risk för 
ångbildning vid till exempel upptining efter frysning (museum 5). Detta är dock en fråga som inte 
kunde besvaras av museet men som de gärna ser undersöks närmare.  
 
Eftersom vissa bekämpningsmedel innehåller kemikalier som kan utgöra stora hälsorisker för 
personalen bör föremål som behandlats med detta inte hanteras (Butcher-Younghans och Anderson, 
1990). Museum 6 berättar att vissa föremål är behandlade i en så stor utsträckning att de varken går 
att ta i eller ställa ut. Dessa föremål bör därför skickas på deposition för både personalen och 
besökarnas välmående. Museum 1 tillägger även att alla oinskrivna behandlade föremål som finns i 
magasinen bör skickas på deponi eftersom det är onödigt att ta in föremål som är farliga för 
personalen i samlingarna. Även RAÄ håller med om att föremål som utgör en hälso- eller 
säkerhetsrisk för bland annat personal, besökare eller andra föremål kan behöva gallras om det inte 
finns möjlighet att minimera riskerna (RAÄ, 2017). De tidigare nämnda museerna anser också att det 
är viktigt att ha en utarbetad gallringspolicy. RAÄ skriver även att museernas egna riktlinjer och 
rutiner ger en grundförutsättning för gallring. En gallringsprocess som inte utförs på rätt sätt kan 
skada för både det enskilda museet men även museibranschen. Det är därför viktigt att gallringen 
görs på ett etiskt och kontrollerat sätt samt att allt dokumenteras. Om tveksamheter uppstår kan 
museerna få rådgivning i sin gallringsprocess genom svenska ICOM (RAÄ, 2017).  
 

Det går att identifiera pesticider med hjälp av riktat ljus från exempelvis en ficklampa. Vissa äldre 
pesticider bildar kristaller och det är dessa som kan ses i ljuset (museum 2, 4).  
 
I en flytt kan det hända att fler personer än de som vanligtvis jobbar i museet och magasinen 
kommer att hantera föremålen och samlingarna. Det är därför viktigt att tydligt markera ut vilka av 
föremålen som kan vara behandlade. Detta bör stå både med skyltar i magasinen men även i 
databasen (Sand, 2012 och museum 2, 4, 5, 6). Museum 6 menar även att det är viktigt att föremålen 
är markerade ifall räddningspersonal skulle behöva hantera dem.  
 
Om man använder någon typ av bekämpningsmedel som anses ofarlig idag är det dock viktigt att 
dokumentera vad det är för ämne som används, i vilka rum eller på vilka föremål det har använts och 
när. Bara för att ett ämne anses ofarligt idag betyder inte det att framtiden har samma uppfattning 
vilket stycket ovan har visat prov på (Sand, 2012 och intervjuer). 
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Slutsats 
Skadeinsekter är ett problem som är svårt att komma ifrån och bli av med. För att kunna kontrollera 
populationerna behöver i stället ett IPM-arbete etableras och utföras. Det är viktigt att sätta undan 
tid och resurser för arbetet, speciellt med tanke på att det förebyggande arbetet tar mindre resurser 
än vad ett angrepp och saneringsarbete kommer behöva. Med tanke på klimatförändringarna och att 
världen blir mer globaliserad kan även nya skadeinsekter bli ett hot i framtiden. Detta är den 
långsprötade silverfisken ett exempel på (Museum 5).  
 
Det går inte att dra en slutsats över hur ett IPM- eller saneringsarbete ska vara upplagt kring en flytt 
eftersom museernas samlingar skiljer sig i storlek, material, hur angripet materialet innan är, vilken 
saneringsmetod som finns att tillgå samt vilka kompetenser och resurser som museet har att lägga på 
flyttprojektet. Självklart går det att lära av andra museers flyttar, speciellt dess reflektioner över vad 
som fungerade och vad de skulle gjort annorlunda, men arbetet måste fortfarande anpassas efter det 
specifika museet för att få en realistisk bild över vad som behöver och vad som kommer kunna göras 
inom den utsatta tidsramen med de tillgängliga resurserna. 
 
Den framtida forskningen kan nyttjas av en undersökning av följande ämnen:  

- Hur reagerar bekämpningsmedel vid en frys- eller värmebehandling?  
- Har skadeinsekter blivit mer resistenta mot kyla och finns det en temperature och tid som 

säkert dödar dem?  
- Hur klimat och mikroklimat I byggnaderna spelar roll för hur skadeinsekter lever och 

förflyttar populationen.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Resultat av intervjuer 
1. Vilka metoder använder ni för att upptäcka och hålla koll på skadeinsekter i magasin och 
utställningar samt vilka åtgärder sätter ni in om ni har angrepp? 
Museum 1:  
Har ett avtal med Anticimex samt ungefär 65 fällor fördelat på museet och magasinen. Fällorna 
utgörs av klisterfällor och feromonfällor. Dessa kontrolleras tre gånger om året tillsammans med en 
specifik servicetekniker från Anticimex samt den IPM-ansvariga från museet. Utöver det så håller 
övrig personal utkik och rapporterar till IPM-ansvariga vid fynd av skadeinsekter. Detta kan till 
exempel göras med hjälp av en bild, att fånga insekten i en påse eller att visa vart skadeinsekterna 
finns. De har även en logg där rapporter från Anticimex finns, samt ett Word-dokument för externa 
fall av skadeinsekter.  
 
 
Museum 2:   
Har feromonfällor samt tejp mellan dörrarna som visar hur flödet ser ut mellan magasin. De gör även 
schemalagda inspektioner där alla utställningar kontrolleras för skadeinsekter, ofta i samband med 
rengöring av föremålen. Utöver detta har de även IPM-ronder där feromonfällorna kontrolleras och 
byts ut. Om ett angrepp sker görs punktinsatser med inplastning av de angripna föremålen. Det som 
kan frysas saneras på det sättet annars hålls föremålet i karantän. Plasten bör även vara 
genomskinlig för att kunna kontrollera om angreppet avtar eller utvecklas. När det har frysts så 
synas, rengörs, skadekontrolleras och konserveras det om det behövs. Stickprov görs i resten av 
magasinet för att se om det har spridit sig. Det finns även ett Excel-ark och ritningar som fylls i när 
skadeinsekter hittas.  
  
Museum 3:  
Använder både klisterfällor och feromonfällor både i museet och i magasinen. Har även ett avtal med 
Anticimex och går ronder med dem två gånger per år. I magasin görs ronder varje månad för att 
kunna detektera problem med insekter innan skadorna blir för stora. Speciellt viktigt är detta i de 
magasin som personal inte arbetar kontinuerligt i. De har även en IPM-ansvarig som övriga anställda 
kan rapportera till om skadeinsekter hittas. Använder även Excel-dokument för dokumentering av 
både skadeinsekter samt dataloggar.  
  
Museum 4:  
Använder klisterfällor både i utställning och i magasin. Dessa finns även utritade på en karta för att 
enkelt kunna se vart alla fällor sitter. Fällorna kontrolleras två gånger per år. De använder även en 
overhead-plast för att markera ut på kartan i vilka fällor det fastnat insekter samt har en lista över 
vart och när de hittades. Museet har även en liten frys som de använder sig av vid angrepp på mindre 
föremål. Större föremål får i stället skickas iväg på frysning eftersom detta inte finns tillgängligt på 
museet.  
 
Museum 5:  
Eftersom det finns många olika typer av lokaler med olika förutsättningar får arbetet ske utifrån just 
detta med ett mer “lokalanpassat” arbete. Det finns fällor utställda i både museerna och magasinen 
med olika täthet beroende på materialkategori. De har en IPM-ansvarig som har ansvar för det 
strategiska och inrapporterade, kontrollerar så det finns ett aktivt avtal med ett skadedjursföretag, 
har regelbundna avstämningar och möten samt ser till om det behöver kompetensutvecklas. Det är 



 

 

dock konservatorerna, tekniker, fastighet- och säkerhetshandläggare som kontrollerar de utsatta 
fällorna. Det som hittas rapporteras tillbaka till den IPM-ansvariga. Det finns även en mail där all 
annan personal kan rapportera in händelser med bild och plats. Fällorna kontrolleras tre till fyra 
gånger per år beroende på hur läget ser ut. Detta görs tillsammans med Anticimex.  
 
Det är viktigt att städa ordentligt och hålla i ordning för att kunna hålla koll på skadeinsekterna. Om 
det fastnar insekter i flera täta fällor gås det området över genom att öppna lådor och skåp samt lysa 
med ficklampor i alla skrymslen och vrår för att identifiera vart skadeinsekterna finns. Det är viktigt 
att även gå igenom det övriga materialet som till exempel buntar med silkespapper eftersom 
insekterna ibland gömmer sig där. Är angreppet stort måste man först sortera ut vad som ska sparas 
och inte. Därefter saneras alla föremål genom antingen karantän, ageless-behandling eller frysning 
beroende på vad materialet klarar av. Dock har tidigare problem gjort att man han säkrat 
byggnaderna med nät, slussdörrar, dörrlister och liknande.  
 
Museum 6:  
Använder fällor som är utställda i både museet och magasinen men även i kontoren, biblioteket och 
matsalarna. Dessa kontrolleras både av konservatorerna, magasinspersonalen, teknikerna samt 
städpersonalen. Den IPM-ansvariga håller även korta utbildningar någon gång om året för resterande 
personal. Personalen hjälps även åt att rapportera aktivitet av skadeinsekter till den IPM-ansvariga. 
Det finns även ett Excel-dokument som fylls på för att hålla koll på var och när skadeinsekter finns i 
byggnaden.  
 
2. Vilka är de vanligaste skadeinsekterna som upptäckts?  
Museum 1: 
Klädesmal, silverfisk och pälsängrar.  
 
Museum 2:   
Klädesmal, pälsängrar och silverfisk. 
 
 
Museum 3:  
Silverfisk av båda sorterna, kan även förekomma mal. Finns även gråsuggor som kommer in genom 
otäta väggar i byggnaden.  
 
Museum 4:  
Silverfisk och spindlar. Spindlarna orsakar dock inga skador.  
 
 
Museum 5:  
Långsprötad silverfisk och fläckig änger. Har funnits mindre utslag av andra skadeinsekter.  
 
Museum 6: 
Långsprötad silverfisk. Har haft mal innan men inte längre, silverfisken är svårare att bli av med.   
 
3. Hur bör ett skadedjursdrabbat magasin hanteras för att undvika spridning till andra magasin och 
gör ni isåfall detta själva eller tar ni in externa parter? Isåfall vem eller vilka?  
 
Museum 1:  
Det saknas slussar mellan magasinen och arbetslokaler vilket gör det svårt att hålla logistiken IPM-
säkrad. Våra lokaler är tyvärr så otäta att det inte lönar sig att ta hit anticimex för att behandla 



 

 

lokalerna så vi får hantera problemet så gott det går. Men i det magasinet där vi har klädesmal 
försöker vi undvika att flytta föremålen till andra utrymmen. Om vi måste göra det inför till exempel 
en utställning eller konservering så synar vi föremålen extra noga och om det handlar om ett föremål 
av ylle, hår, fjäder eller päls så fryser vi ofta föremålet i vår frysbox innan det går in i magasin, men 
för skrymmande föremål går inte alltid in där utan då blir det att vi tar en risk och inte fryser dem. 
Detta ska vi få ordning på med de nya magasinen då vi kommer ha bättre möjlighet att isolera ett 
magasin med utbrott och sanera material som lämnar magasinet.  
 
Museum 2:   
Det hanteras först och främst med att stänga dörrar mellan magasin men även med tejperna som 
finns vid alla dörrar. I öppningar där dörrar saknas kan insektsnät sättas upp för att förhindra 
spridning. Även dräkt kan skyddas med insektsnät. Har inte haft ett såpass stort angrepp att det 
behöver tömmas lokaler.  
 
Museum 3:  
Med att göra en stor sanering och frysa allt som går att frysa. Till detta behövs det sättas undan mer 
personal och gärna ta in praktikanter eller liknande. Allt för att processen ska gå fort för att undvika 
spridning.  
 
Museum 4:  
Eftersom museets magasin utgörs av mindre rum kan delar av samlingen enkelt isoleras genom att 
hålla dörrar stängda. Vid ett stort angrepp samt vid angrepp på stora föremål tas det hjälp av externa 
parter, i detta fall Studio västsvensk konservering. Men vid mindre angrepp fryses föremålen på 
plats.  
 
Museum 5:  
Får stöd och hjälp via Anticimex. Det är även genom dem som fällorna beställs. Behövs det göras en 
kemisk sanering så bygger det på att man har kontakt med ett skadedjursföretag.  
Om det får ett utbrott görs sanering på plats med hjälp av frys samt bortplockning av larver och 
insekter. Tål föremålet inte att frysas görs en karantänspackning med fälla. Behöver föremålen 
konserveras eller stöttas upp efter görs även detta. Vid katastroffall helstädas magasinet eller 
museet och lokalen blir kemiskt sanerad. Det är dock noggrant att en sådan behandling varken 
skadar personal, föremål eller miljön.  
 
Det är även viktigt att hålla koll på lokalerna så att det sitter nät i alla ventilationsrör, släplister på 
dörrar och ha klistermattor mellan olika lokaler. För att detta ska fungera måste dock dörrarna hållas 
stängda och vara ordentligt täta. Det är även bra att hålla koll på vilka utrymmen som hänger ihop 
genom ventilation för att undvika spridning.  
 
Museum 6: 
Har haft relativt små angrepp de få gånger det har hänt varav att de klarat av att sanera materialet 
själva genom frysning. De har också klibbmattor i vissa rum och dubbelhäftande tejp vid alla dörrar 
för att undvika spridning mellan magasin. Eftersom de har öppna magasin är det också viktigt att 
städa ett par gånger i veckan. Detta görs med hjälp av städpersonal som är anställda på museet.  
 
 
4. Hur kommer sanering in i flyttprocessen och vilka metoder väljs och varför?  
Museum 1:  
Saneringsprocessen sker antingen precis i samband med utflytt från gamla magasin men innan 
transporten eller efter transport men innan inflytt i nya magasin. Det sker alltså i direkt anslutning 



 

 

med flytten.  Detta görs med hjälp av antingen frys, värme eller karantän. Allt material som går 
kommer att frysas eftersom det är mest lättillgängligt och billigast samt att det sväljer mest material. 
Allt det som ska frysas kommer packas inplastat. Vid sanering med värme kommer materialet åka 
oplastat och måste därför direkt in i värmekammaren vid ankomst. Material som varken klarar en 
frys- eller värmesanering kommer att tätplastast med fällor och ställas i karantän. Det är även viktigt 
att göra en okulär besiktning av föremålen för att se att inga skadeinsekter kommer med.  
 
Museum 2:   
Allt packas och plastas in innan flytt sker till nya magasin. Alla föremål som klarar av att frysas gör i - 
30℃ i en veckas tid, annars får de kontrolleras, rengöras och stå i karantän. Frysningen görs innan 
föremålen tas in i nya magasin.  
 
Museum 3:  
Smutsiga föremål kommer gås igenom och dammsugas i gamla magasin, detta kan också vara ett sätt 
att se nya eller gamla angrepp från skadeinsekter. Det som går att frysas gör det. Lådorna som frysts 
bör även packas upp omgående när de kommer till de nya magasinen. På så sätt görs en okulär 
besiktning när föremålen packas upp.  
 
Museum 4: 
Eftersom det endast är textilsamlingen som är i risk för skadedjur på museet så saneras endast dessa 
genom frysning. Även föremålen i trä kontrolleras men eftersom de inte har haft problem med 
skadeinsekter tidigare fryses dessa inte.  
 
Museum 5:  
Det som först bör kontrolleras är att de nya lokalerna är säkra från skadeinsekter, annars spelar det 
ingen roll hur mycket man gör när man flyttar dit. Vet man att det finns problem är det viktigt att 
antingen försöka bli av med det eller hålla det under kontroll. Även om föremålen inte är angripna 
kan packmaterialet vara det. Detta gäller även om man valt helsyntetiska packmaterial. Man måste 
därför antingen värme- eller frysbehandla föremålen i den mån som materialen klarar av det. 
Föremål som inte klarar detta får antingen karantänpackas med fälla eller packas med ageless-
behandling. Det senare fungerar dock endast på mindre föremål. Allt material ska dock vara sanerat 
på ett eller annat sätt innan det tas in i de nya lokalerna. En annan viktig sak att tänka på är att 
skadeinsekterna kan gömma sig i till exempel kompaktsystem, kontorsstolar och bord. Det är därför 
viktigt att planera hur dessa ska städas eller saneras innan de tas in i de nya lokalerna. 
 
Museum 6: 
På grund av att flytten skedde såpass fort fanns det inte tid för att allt skulle kunna frysas. Textil och 
en del kulturhistoriska föremål där man visste att det varit relativt nya angrepp av både trägnagande 
och textilätande insekter fick därför prioriteras till frysen. Resten fick gå direkt in i magasin. I 
efterhand skulle troligtvis allt ha behövt passera en frys men tidsplanen höll inte för det. Hittade 
även silverfisk som gömt sig i balkarna på packmaterialet så dessa borde troligtvis tagits bort på 
utsidan av magasinen. Alla träpallar byttes även ut mot plastpall eftersom skadeinsekterna inte kan 
gömma sig i dessa samt att de är lätta att torka av.  
 
 
5. Sanerar ni allt eller gör ni ett urval? Finns det sådant som ni skulle vilja sanera men inte kan?  
Museum 1: 
Ett urval görs baserat på vad som klarar att frysas eller värmas. Klarar materialet inget av metoderna 
så placeras de i karantän. I de magasin där de finns eller misstänks finnas skadeinsekter kommer alla 
föremålen saneras genom någon av de uppräknade processerna. I övriga magasin kommer enbart 



 

 

föremål av päls, hår, ylle eller fjäder att saneras samt om det finns annat material som 
konservatorerna anser vara särskilt riskablet. De föremål som kommer få stå i karantän är till 
exempel elfenben, intarsiaarbeten, blomsterarrangemang, musikinstrument (risk för förändringar i 
träet som kan förändra resonanslådor) och tennföremål (kan få tennpest vid låga temperaturer). Det 
föremål som ställs i karantän ska alltid dammsugas samt packas med nytt packmaterial och en 
insektsfälla innan det plastas. Det är även viktigt att det materialet kontrolleras extra noggrant vid 
uppackning.  
  
Museum 2:   
Det som går att frysas gör det annars hålls föremålen i karantän genom att plastas och kontrolleras.  
 
Museum 3: 
Ett urval görs i att de föremål som inte går att frysas i stället kontrolleras genom okulära besiktningar 
och dammsugning. Alla föremål som har varit i ett magasin där det förekommit skadeinsekter bör 
annars frysas.  
 
Museum 4:  
Ett urval måste göras med tanke på de begränsade resurserna som finns. Det är också därför vissa av 
föremålen skickas iväg på frysning. Det som inte behandlas genom frysning genomgår ingen form av 
sanering. Främst prioriteras textilsamlingen för frysning.  
 
Museum 5:  
Ett urval måste göras eftersom allt material inte klarar vissa typer av sanering. Alla ingrepp är en risk 
för föremålen. Material som inte bör frysas är bland annat ben, horn, sköldpaddsskal och viss 
modern konst. Det finns risk för förvrängningar i materialet vid upptining. Detta material får man i 
stället dammsuga väldigt noggrant. Man kan även karantänspacka med fällor eller ageless-
behandling. Eftersom ageless-behandlingen är lite dyrare används den främst vid fall med silverfisk.  
 
Museum 6: 
Ett urval fick göras främst på grund av tidsplanen. Allt material hade troligtvis behövt passera en frys 
egentligen.  
 
 
6. Hur hanterar och sanerar ni föremål som tidigare är behandlade med giftiga 
bekämpningsmedel? Främst med tanke på hur personalen kan känna sig säker under processen, 
men även i åtanke om hur man skyddar föremålet/föremålen?  
Museum 1: 
Det finns samlingar som är behandlade med DDT och lindan. Måste man arbeta med föremålen görs 
detta på en plats med så bra ventilation eller luftutsug som möjligt. Personalen ska även ha möjlighet 
att använda så mycket skyddsutrustning som man känner sig bekväm med. Materialet ska även 
hanteras så lite som möjligt och det är därför viktigt att ha tänkt igenom vad som ska göras innan för 
att slippa extra kontakt. Det ses även till att det förvaras övertäckt med till exempel tyvek, nonwoven 
eller liknande samt att märka ut de föremål eller pallar som innehåller behandlat material så man 
inte rotar i det i onödan. Behandlade föremål som är omärkta bör gallras ut ur samlingarna.  
 
Museum 2: 
Delar av samlingarna är behandlade med bekämpningsmedel. Det är dock inte helt säkert vilka 
föremål som behandlats, vilken typ av bekämpningsmedel som använts eller när det har utförts. 
Stickprov har gjorts för att kontrollera luften och föremålen men allt går inte att testa. Det är viktigt 
att prata om hälsoriskerna som kommer i och med detta med personalen samt med andra museer. 



 

 

Vid arbete med material som tros vara behandlat bör man skydda sig med personlig utrustning och 
handskar. Även vid arbete i magasin med behandlade föremål bör man ha mask samt att undvika att 
röra de specifika föremålen. Konservatorerna på museet undervisar även all personal som behöver 
komma i kontakt med föremålen hur man riktar ljus med en ficklampa. Det är ett sätt för att kunna 
se de små kristallerna som kan bildas av äldre kemiska bekämpningsmedel. Hittas föremål finns det 
även rutiner om hur de ska hanteras. De föremål som konstaterat är behandlade märks ut i 
databasen och får varningsskyltar i magasinen. Behandlade föremål väljs även bort till utställning på 
grund av hälsoriskerna. Inga föremål har sanerats på grund av brist på resurser samt att man inte vill 
göra det själva av säkerhetsskäl.  
  
Museum 3:  
Många föremål som finns i samlingarna har legat i magasin eller förråd där de blivit kraftigt 
behandlade med kemiska bekämpningsmedel. Därav är ganska många föremål i relativt bra skick. 
Tyvärr finns inte resurser för att analysera alla föremål men en bra indikation på att föremålen är 
behandlade är att det är i bra skick även fast de är gamla. Vid hantering av föremålen ska 
skyddsutrustning användas och speciellt friskluftsmask. Det är viktigt att inte bara ha munskydd 
eftersom ögonen också är slemhinnor och tar därmed också upp kemikalier. Efter hantering av 
föremål bör man också tvätta händerna. 
 
Museum 4:  
Saknar kännedom om vilka delar av samlingarna som genomgått tidigare behandlingar. Det finns ett 
kvitto på en tidigare behandling av en textilsamling men det står inte vilka föremål som är 
behandlade eller om det var i magasinen eller museet. Utgår från att allt av ull kan vara behandlat. 
Det är viktigt att alla som är involverade i flyttprojektet vet om att det finns föremål som är giftiga. 
De föremål som tros vara behandlade har dock fått egna förpackningar vilket gör att direkt kontakt 
med föremålet kan undvikas. Ibland kan kemiska bekämpningsmedel identifieras genom dofter eller 
genom att se små kristaller på föremålet. De sätter även varningsetiketter på föremålen som tros 
vara en risk och där det finns ohälsosamma ämnen i föremålen, som till exempel kvicksilver i 
termometrar.  
 
Museum 5:  
Det finns delar av samlingarna som är behandlade med pesticider. Innan man kunde hålla undan 
skadedjuren med hjälp av låga temperaturer och begränsad luftfuktighet i magasinen var detta det 
enda valet. Det leder också till att det mesta organiska materialet som till exempel textil, päls, läder 
eller fjädermaterial är behandlat. Ser det fint ut är det oftast jättegiftigt. Det är uppsatt 
varningslappar på föremålen i magasin för att undvika att man tar på dem i onödan. Vid arbete med 
sådant material bör skyddsutrustning som andningsskydd och nitrilhandskar användas. Museet 
måste därför se till att det finns friskluftsmasker, korttidsandningsmasker, tyvekoveraller, handskar 
och liknande för att användas när det behövs. Arbete i full skyddsutrustning innebär även att 
processen kommer ske långsammare samt att det inte går att jobba fulla dagar. Detta måste även 
räknas med i planeringen. En del av preparaten reagerar även med temperaturskiften och det kan 
därför finnas risk för ångbildning vid till exempel upptining efter frysning.  
 
Museum 6: 
Det fanns föremål som inte kunde hanteras på grund av mängden bekämpningsmedel som de 
behandlats med. Dessa fick gallras ut och skickas till Stenas destruktionsanläggning. I dagsläget är det 
endast personal som är utbildad att hantera den här typen av föremål som hanterar samlingarna. När 
behandlade föremål ska hanteras används skyddsutrustning i form av friskluftsmask, overall och 
gummihandskar. De förvaras i stängda magasin för både personal och besökares skull. I magasinen är 
de även uppmärkta med varningssymboler. Detta är också viktigt vid en situation där till exempel 



 

 

räddningspersonal skulle behöva röra sig i magasinen.  
 
 
7. Vad är viktigt att tänka på efter sanering och flytt för att hålla magasinen fria från skadedjur?  
Museum 1: Fortsätta IPM-arbetet tillsammans med Anticimex samt ha kontinuerliga rutiner. På så 
sätt kan man agera fort om skadeinsekter kommer fram. Även ta fram arbetsrutiner som minskar 
riskerna att ta in skadedjur i museet eller magasinen vid inlån eller inköp av nya föremål, pack- och 
städmaterial och liknande. Det är också viktigt att hålla på rutinerna och inte endast göra det när det 
fortfarande är nytt.  
 
Museum 2:   
Ta inte in föremål utan att först sanera det genom frysning eller sätta det i karantän. Detta gäller 
framför allt organiskt material.  
 
Museum 3: 
Fortsätta med städrutinerna, hålla ordning och inte ta in nya eller utlånade föremål utan att det ska 
gå igenom frysen. Det är även viktigt att ha bra policys och riktlinjer för hur arbetet i magasin ska 
fortsätta samt ha ett samarbete mellan IPM-ansvariga och resterande personal. När själva flytten 
precis är klar är det även viktigt att planera ett uppackningsprojekt och se till att det blir av. Det är 
annars risk för att föremålen blir stående i lådor eller blir bortglömda om personal slutar eller 
liknande.  
 
Museum 4:  
Fortsätta med inspektioner och tillsyn, dessa ökas till varannan månad. Viktigt att alla som jobbar i 
museet och magasinen hjälps åt med detta. För att underlätta arbetet kan en insektsnyckel köpas in 
att ha som stöd till de som känner sig osäkra.  
 
Museum 5:  
Det är viktigt att sätta upp ett bra system med kontroller och fällor. Även vara noga med att minska 
risken att skadeinsekter tar sig in i eller sprider sig i magasinen genom att bland annat sätta upp 
släplister, täta alla dörrar och sätta upp nät i ventilationer. Man ska heller inte lita på att det blir fritt 
från skadeinsekter, de är överlevnadsexperter. I takt med klimatförändringarna och en mer 
globaliserad värld kan vi även få in nya skadedjur, vilket den långsprötade silverfisken är ett bra 
exempel på. Därför kan det också vara svårt att veta vad framtiden bjuder på.  
 
Museum 6: 
Tänka på att ha golven fria från bland annat lådor, boxar och andra saker. Det är även viktigt att ha 
daglig översyn över museet och magasinen. Gärna rulla upp kompaktsystem och titta på samlingarna. 
Även fortsätta arbetet med fällorna och inrapportering via personalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
8. Hur lång tid tar en frysbehandling och vilken temperatur bör den ha? 
  
Tabell 1.Frystider baserat på intervjuer.  

Källa  Temperatur Tid 

Museum 1  -30℃ 3 dygn, viktigt att kontrollera temperaturen i pallarna. 

Museum 2  - 30 ℃ En vecka  

Museum 3 
  

Museum 4 Liten frys: - 19 ℃ 
Frysrum: - 30 ℃ 

Ungefär en vecka  
3 dygn  

Museum 5 - 30 ℃ 4–5 dygn  
7 dygn vid misstanke om långsprötad silverfisk 

Museum 6  ner till - 38 ℃ 3–5 dygn 

 


