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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I museivärlden har man i skyddande syfte fram till 1980-talet behandlat fågel- 

och djurskinn med arsenikföreningar som har cancerframkallande egenskaper. Torkade 

museiväxter har behandlats mot ohyra med kvicksilverdiklorid, som succesivt förångas till 

reproduktionstoxiskt kvicksilver. På ett svenskt museum i Stockholm vill man kartlägga hur 

stor andel av museisamlingarna behandlades med de äldre bekämpningsmetoderna.   

Syfte: Målet med examensarbetet är att bedöma om risker förknippade med hantering av 

kvicksilver- och arsenikinnehållande objekt i museisamlingar varierar beroende på tidsepok 

eller typ av museiföremål. Ett annat syfte att se över om det behövs särskilda skyddsåtgärder 

för museipersonalen som arbetar med samlingarna.  

Metod: 54 torkade växter och mossor valdes ut, liksom 40 skinnlagda eller monterade fåglar 

och däggdjur, samt 16 insektslådor. De valda objekten fick representera 1700- och 2000-talet. 

Även damm samlades in från respektive samling. Alla prover undersöktes med direktvisande, 

handhållen och icke-förstörande röntgenfluorescensteknik (XRF) för innehåll av arsenik och 

kvicksilver. Objekten riskvärderades utifrån ämnenas hälsofarliga egenskaper, exponerings-

vägarna och tiden för hantering av objekt.  

Resultat: Av de 54 analyserade växterna innehöll 91% kvicksilver. I genomsnitt innehöll 

växterna 700 ppm kvicksilver, vilket innebär 0,07 viktprocent. Pappersarken som växterna är 

fästa på innehöll en tiondel av kvicksilverhalter i jämförelsen med analyserade växter. 

Växterna var som mest behandlade på 1800- och 1900-talet. Sju växter innehöll även arsenik.  

Alla testade fågelobjekt innehöll arsenik i fjäderdräkten, även de från 2000-talet. Fågelobjekt 

från 1800-talet verkar innehålla mest arsenik. I snitt innehöll fågelobjekten 0,7% arsenik i 

fjäderdräkten, medan pälsen i gnagare och andra däggdjur innehöll 0,5% arsenik. Damm 

insamlat i muséets samlingar återspeglade i stort objektens innehåll. I dammet hittades även 

bly, mest i de zoologiska samlingarna.  

Diskussion: Den kvicksilverdioxid som växter har varit behandlade med har akuttoxiska 

effekter, men det är förångning till kvicksilverånga med sina reproduktionstoxiska egenskaper 

som är bekymmersam. Den teoretiska exponeringen via luft understiger 1% av ämnets 

nivågränsvärden, och exponeringen anses vara begränsad. En särskilt utsatt grupp anses dock 

vara gravida och ammande, med omplacering som möjlig åtgärd. Möjliga arsenikföreningar i 

fågelfjädrar och skinn i däggdjur förknippas med akuttoxiska och cancerframkallande 

egenskaper, ger anledning till åtgärder för en säker hantering. Riskbedömning för hantering 

av museiobjekt visade att preventivt arbete bör vidtas i zoologiska muséets samlingar vid 

hantering av samlingsobjekten. Samlingarnas damminnehåll av bly ger behöver ytterligare 

utförligare riskbedömning, då bly är reproduktionstoxiskt.  

Slutsatser: Tekniska skyddande åtgärder mot exponering av arsenik, 

arsenikarsenit/arseniktrioxid med akuta toxiska effekt i zoologiska objekt behövs. Såväl 

individen som organisationen en betydande del i att kemikaliernas skador begränsas. 

 

Sökord: museum, herbarium, taxidermi, arsenik, sublimat, riskbedömning   
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ABSTRACT 

Background: Chemical exposure due to historical treatments with insecticides is of interest 

to a Swedish museum in Stockholm. In zoological collections skins have been treated with 

cancerogenic arsenic compounds, while herbs in botanical collections were treated with 

mercury dichloride (sublimate). The latter may still evaporate reprotoxic mercury.  

Aim: The aim of this project is to survey the risks of handling object at the museum, and 

investigate if the risk vary depending on the type of objects as well as the preparation date of 

the objects. 

Methods: A handheld XRF instrument was used to test 54 dried herbs and mosses, as well as 

40 specimens of vertebrates, for arsenic and mercury. Even 16 insect boxes, and dust from the 

floors were tested. The objects represented the 18th-21th century. Measures were suggested 

after considering normal handling of the objects (exposure and duration of the exposure), the 

risk of suffering and the consequence from being exposed to chemicals.   

Results: 91% of the 54 tested herbs contained mercury. The herbs contained 700 ppm 

mercury. On average, the sheets of paper that the herbs are fastened on contained 1/10 of the 

level in the herbs. The herbs from the 19th-20th century contained most mercury. All tested 

bird objects contained arsenic in the feathers, even those representing the 21st century, with a 

peak in treatment in the 19th century. On average, the feathers contained 0.7% of arsenic. The 

fur of the vertebrates contained 0.5%. The treatment of rodents and other mammals peaked in 

the 18th century. Tested dust from the collections showed similar results to the content of the 

objects. Lead was also found, mostly in the zoological collections.  

Discussion: Herbs treated with mercury dichloride release reprotoxic mercury vapour, but the 

theoretical concentrations in the air is assumed to be below 1% of the occupational limit 

values, and the exposure is assumed to be limited. Pregnant and breastfeeding women are 

considered to be an extra vulnerable group. Arsenic compounds on feathers, furs and skins 

have acute toxic and cancerogenic properties. By approximation of exposure (probability) and 

toxic health consequences of the compounds, it was concluded that precautionary measures 

need to be taken at the museum. The lead with reprotoxic properties that was found in dust 

needs an extra risk assessment.  

Conclusion: Precautionary technical measures are needed to protect against exposure to 

cancerogenic and reprotoxic chemicals. Measures should be taken at organisational, as well as 

on individual level. 

 

Keywords: museum, herbarium, taxidermi, arsenic, sublimate, risk assessment  
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1. BAKGRUND 

Muséer behöver primärt se till att museiföremål bevaras (ICOM, 2007), men det arbetet är en 

ständig kamp mot bland annat bakterier, alger, mögel, skadeinsekter, fåglar och gnagare. 

Länge har man jobbat med gifter för att konservera och skydda museiobjekt och ämnen som 

arsenik, kvicksilver och bly har varit vanligt förekommande. Arsenik har använts i 

museisamlingar redan från 1600-talet, men fick sitt stora genomslag från 1740-talet. Det var 

länge det huvudsakliga bekämpnings- och konserveringsmedlet inom museisamlingar 

(Purewal, et al., 2007). I Sverige har man arsenikbehandlat fåglar och djur fram till 1980-talet 

(Labmedicin Skåne, 2012). Arsenikbehandling som bekämpningsform kan enligt 

Riksantikvarieämbetet förekomma runt om i vissa delar av världen än idag 

(Riksantikvarieämbetet, 2016). Ett annat bekämpningsmedel var kvicksilver i form av ett salt, 

kvicksilverdiklorid (HgCl2), också kallat för sublimat. Det appliceras antingen i lösning 

genom pensling eller sprejning eller så doppades objekten i lösningen, men sublimat kunde 

också strös ut över samlingarna. Användningen förkom från mitten av 1800-talet och 

kvicksilverdiklorid används än dag, om än inte i Sverige. Numera satsar man mer på frysning, 

värmebehandling, vakuuminpackning och koldioxidbehandling. (Riksantikvarieämbetet, 

2016)  

1.1 Riksantikvarieämbetet – samordnare för museiverksamhet 
Den myndighet i Sverige som har en samordnande roll för museiverksamhet är 

Riksantikvarieämbetet. Man ser ett behov av utbildning om skadedjur och mer forskning om 

bekämpningsmetoder. En miljövänlig strategi som förespråkas mot skadedjur kallas 

Integrated Pest Management (IPM). ”Det innebär att man försöker välja de mest 

miljöanpassade metoderna och i sista hand kemikalier.” Där är en policy som betonar vikten 

av riktlinjer och rutiner i verksamheten. (Riksantikvarieämbetet, 2014) 

I strategin ingår det att undersöka närmiljön för att ta reda på om det finns förutsättningar för 

skadedjuren att fortsätta leva och föröka sig. Riksantikvarieämbetet nämner i första hand föda 

och lämpliga gömställen. En annan viktig faktor är klimatet i form av temperatur och 

luftfuktighet, där kyla och torrt klimat generellt sett ogillas av insekter vid förökning.  

Det är inte bara inre, men även yttre åtgärder, som är viktiga att beakta i kampen för att 

förhindra att insekter tar sig in och sprider sig vidare. Kontroll innan nya eller utlånade objekt 

tas in är viktigt, samt att objekten ska genomgå karantän. “Släpp ingen … över bron”, som 

Riksantikvarieämbetet uttrycker det. För att undvika skadedjur gäller det att ha rutiner för att 

leta efter insektsspår i form av skalbaggar eller larver, larvhudar, skador på samlingar och så 

vidare, så att man kan lokalisera skadedjuren och vidta lämpliga åtgärder såsom frysning av 

angripna objekt. Ett annat sätt att upptäcka insektsangrepp är via klisterfällor, se Figur 1. 

(Riksantikvarieämbetet, 2016)  
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Figur 1. Klisterfällor placerade under skåp för att upptäcka förekomst av skadliga insekter. 

1.2 Kemikalieexponering oroar museipersonal 
På ett museum i Stockholmstrakten finns det omkring 300 000 objekt i olika fågel- och 

däggdjursamlingar, medan insektssamlingarna omfattar ca 2,5 miljoner insekter som flugor, 

steklar, skalbaggar, fjärilar, gräshoppor och skinnbaggar.  Det finns även samlingar av 

spindeldjur och mångfotingar. I växtsamlingen finns det omkring tre miljoner fröväxter 

(herbarium), vilket gör samlingen till ett av världens största herbarier. Man har även en halv 

miljon ormbunksväxter, mossor, svampar, lavar, alger mm. Koldioxid och temperatur i 

samlingarna ligger inom ramarna för föreskriften om Arbetsplatsens utformning  

(AFS 2009:2), se bilaga 1. 

I muséets djur- och växtsamlingar pågår det en ständig kamp mot skadedjur såsom ängrar i 

skalbaggsfamiljen ”dermestidae”, vars larver livnär sig på äldre torkat material. I Sverige 

finns det cirka 35 arter av ängrar. Den änger som det finns mest av på muséet kallas för 

”Stockholm beetle” då den är så pass vanlig på det specifika muséet. Bland växtsamlingar 

påträffas även museiängern (antherenus museorum) och brun pälsänger (attagenus smirnovi). 

I fågel- och djursamlingar finns det förutom ”den fläckiga ängern” även den ”amerikanska 

ängern” (reesa vespulae). (Bergwall & Apelkvist, 2016)  

Ängrarna beskrivs i en klassisk bok om skadedjur på muséer utav Monika Åkerlund et al. i 

boken ” Från silverfisk till hälsorisk. Skadedjur och åtgärder i samlingar” (1998). Honorna 

lägger ägg som under gynnsamma omständigheter utvecklas till fem millimeter långa ljusa 

larver. Insekterna är generellt ljusskygga under larvperioden och gömmer sig därför under 

skåp, i springor, runt golvlister etc.  De äter det mesta vad gäller växter och djur. Så 

småningom utvecklas de till baggar, som söker sig mot ljuset. Ängrarna trivs i torrt och 

tempererat klimat med en livscykel på cirka fem veckor, som kan förlängas vid kallare 

temperaturer (Åkerlund, et al., 1998). I boken nämns att städning är en viktig del av 

skadedjursbekämpningen, där dammsugarpåsar ska bytas ofta och frysas direkt. Magasin för 

museiföremål ska vara uppdelade i små rum med inga genomgångsrum. Dörrarna ska vara 

tätslutande och helst inte ha några fönster. Man nämner även att inga objekt bör ligga framme 

om de är tagna från magasin, samt att ventilationen ska förses med finmaskiga nät. 

 (Åkerlund, et al., 1998) På det specifika muséet har det genom åren använts kemikalier mot 

främst ängerlarver, i så väl förebyggande, som bekämpande syfte. Flera av de kemikalier som 
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har använt under de senaste tre seklerna är identifierade, såsom arsenik/arsenikföreningar1, 

kvicksilverdiklorid (HgCl2) även kallat sublimat, diklorvos2, lindan3, naftalen4, vikan5 och 

DDT6. Man är dock inte helt säker på vilka mängder som har använts, och vad som kan 

finnas kvar i samlingarna, eller om det finns farliga nedbrytningsprodukter från kemikalierna. 

Från en yrkesmedicinsk undersökning från 1976 kan listan av använda bekämpningsmedel 

fyllas på med malmedlet para-diklorbensen7 som ströddes ut varje månad med en årlig åtgång 

på 25 kg. Mängden minskades så småningom ned till 5 kg (Karolinska Sjukhuset, 1976). 

Numera är användning av bekämpningsmedel mer sporadisk.  

Sedan tidigare har personalen på herbariet uppmärksammat att vissa växtark sannolikt var 

behandlade med en kvicksilverförening, vilket man började notera i sin databas. Vissa växtark 

är märkta med ”S”, som man misstänker står för ”sublimatbehandlat” vilket innebär 

kvicksilverdiklorid. I muséets databas finns nu cirka 1400 objekt som är sökbara som 

sublimatbehandlade. Man tror att kvicksilverdiklorid har använts troligen fram till 1960-talet.  

Personalen vistas i samlingar dagligen och hanterar växtarken större delen av dagen. Arken 

förvarades i stängda högskåp, men även i mer öppna hyllskåp (kompaktskåp). Väl 

framplockade hanteras arken vid den anställdes arbetsbord. Tills nyligen har de flesta 

personer haft sina stationära arbetsplatser i samlingarna, med de som så önskar kan nu flytta 

till delade kontorsrum. Samtidigt som arbete pågår med att skapa flera kontorsutrymmen, tar 

personalen med sig de samlingar som man jobbar med till sina kontor/arbetsbord. Därmed 

finn det inga ”samlingsfria” zoner.  

Vissa växter dammar av sig mer än andra. Man har installerat ett HEPA-filterdragskåp som 

skydd för oönskad damm- eller kemikalieexponering, men dragskåpet används relativt lite 

och är dessutom svårtillgängligt då det är placerat i ett separat rum och det rymmer dessutom 

inte hela växtark.  Personalen har inte för vana att använda skyddshandskar, eller 

skyddskläder, och de handfat som finns är på toaletter samt i köket. 

I botaniska samlingar behöver naftalenbehandlade växtark ställas i ”karantän” efter att de har 

varit utlånade. Man har som rutin att återlämnade växtark ska ”lufta av sig” i en källarlokal, 

vars luftkanaler är tilltäppta för att förhindra spridning utav ohyra. Lukten av instängt 

utrymme där är påtaglig och utrymmet kan därmed anses vara ett ”worst case” utrymme.  

I de zoologiska samlingarna är kontorslokalerna isolerade från samlingarna. Mest tid 

spenderar man i moderna laboratorieutrymmen. Vid hantering av fågel- och 

däggdjursamlingar t.ex. i samband med tidskrävande inventeringar, upplever personalen att 

man endast kan vistas i samlingarna ett par timmar åt gången. Det finns inga dragskåp att 

jobba i. I samlingarna förekommer det diklorvos i skåp, lådor och hyllor i form av gelébitar 

(ett sätt att förlänga förångningen av medlet), eller som papperslappar i plastbehållare (ser ut 

                                                           
1 Enligt ett intern dokument handlar det om As4O6, men i en mätrapport från 1976 verkar det eventuellt handla 
om NaAsO2 dvs natriumarsenit med CAS-nr: 7787-46-5 
2 2,2-diklorvinyldimetylfosfat, CAS nummer: 62-73-7 
3 1α, 2 α, 3β, 4α, 5α, 6β)-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane, CAS-nummer: 58-89-9 
4 C10H8, CAS nummer: 91-20-3 
5 Sulfurylflouridgas (SO2F2), CAS-nummer: 2699-79-8 
6 1,1,1-triklor-2,2-di(4-klorbensen)etan, CAS-nummer 50-29-3 
7  1,4-diklorobenzen (C6H4Cl2) är ett malmedel med CAS-nr: 106-46-7 

https://en.wikipedia.org/wiki/1,4-Dichlorobenzene
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som röda ”toablock”). Dessa försöker man successivt bli av med i och med att man inte vet 

hur mycket aktivt diklorvos det finns kvar. Personalen har inte för vana att använda 

skyddshandskar, eller skyddskläder. Tvättmöjlighet finns i angränsande kontorsutrymmen 

samt i kök. 

I anslutning till de zoologiska samlingarna finns det insektssamlingar. Insektslådor från 1700-

talet verkar vara intressanta att studera utifrån kemikalieinnehåll. Dessa lådor tycks nämligen 

aldrig bli angripa av skadedjur. Personalen som hanterar insektssamlingar spenderar mest tid i 

samlingarna. Man har inte för vana att använda skyddshandskar, eller skyddskläder. 

1.3 Arsenik och andra arsenikföreningar 
Arsenik8 är ett halvmetalliskt grundämne, vilket innebär egenskaper mellan rena metaller och 

icke-metaller. Det som förekommer i olika färger och former t.ex. som fasta, mellangråa och 

luktfria kristaller som inte är lösliga i vatten (MSB, 2016). Arsenik tas främst upp oralt, men 

även via hud (Labmedicin Skåne, 2012). Ämnet har en EU harmoniserad klassificering vars 

hälsorisker lyder: giftigt vid förtäring och inandning. Ämnet är även mycket giftigt för 

vattenlevande organismer med risk för långtidseffekter. (ECHA, 2016) Dess fullständiga 

klassificering och märkning framgår av bilaga 3. Arsenik och dess oorganiska föreningar har 

enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) ett 

nivågränsvärde (NGV) på 0,01 mg/m3 dvs. 10 µg/m3 med anmärkning C, vilket står för att 

ämnet är cancerframkallande. 

På 600-talet ansågs arsenik (As) vara läkande, och från 1800-talet ordinerades det mot vissa 

åkommor. Vid konservering av ryggradsdjur (taxidermi) applicerades arsenik och arseniksåpa 

som ett bekämpningsmedel mot skadedjur på insidan av skinn. Innan arsenikens tid torkades 

hudar från blod och bevarades med hjälp av salter, örter, alun9 eller tobak mm. Behandlingen 

luktade dock illa, med följd att såväl sublimat (HgCl2) som arsenik blev populära som 

alternativ. Vid uppstoppning av djur strök man bland annat sublimat (HgCl2) tillsammans med 

arsenik på skinnen, ibland även med kanel för att ge behagligare lukt. (Marte, et al., 2006) 

Kvicksilverbehandlingen av skinnen missfärgar djurhuden till en mörkare ton och gör den 

hård. Därför brukade andra konserverings- och skadedjurmetoder föredras. (Goldberg, 1996) 

När receptet till ”arseniktvålen” publicerades på 1800-talet spreds receptet snabbt, och 

blandningen användes förmodligen fram till 1980 (Riksantikvarieämbetet, 2016). Enligt en 

enkätundersökning bland 15010 svenska muséer konstaterades att arsenik har använts 

regelbundet mellan 1950-89, men ersattes mer och mer utav organiska fosforföreningar 

(Kolmodin-Hedman & Flato, 1993). Troligen är de flesta äldre uppstoppade djur behandlade 

med arsenik (Riksantikvarieämbetet, 2016). 

Inom taxidermi kan man ha använt flera olika varianter av arsenikföreningar, och det är något 

ovisst om vilken form av arsenik som man har använt på det aktuella muséet eller vilka 

mängder av arsenik/arsenikföreningar som har använts. I en utredning gjord av Karolinska 

Sjukhuset på det aktuella muséet från 70-talet beskrevs att man i samband med 

skinnläggningen torkade upp blod och andra kroppsvätskor med en blandning av sågspån och 

                                                           
8 Arsenik har CAS-nummer: 7440-38-2 
9 Alun = kaliumaluminiumsulfat KAl(SO4)2·12H2O 
10 Undersökningens svarsfrekvens av 79% 
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potatismjöl. Blandningen innehöll även arsenik. Enligt den yrkesmedicinska undersökningen 

innehöll blandningen cirka 0,0007 % arsenik. I samma yrkesmedicinska utredning beskrev 

man att det flådda skinnet penslades på insidan med en arsenikösning. Lösningen 

preparerades genom att blanda ihop 400 g natriumarsenit, 400 g glycerin, 100 g fenol och  

200 g vatten. Satsen beräknades räcka i cirka tre år. (Karolinska Sjukhuset, 1976) Med andra 

ord användes på muséet cirka 130 g natriumarsenit för behandling av fågel- och 

vertebratskinn per år.  

I en studie utav Cane D. et al (2012) på museisamlingar i Birmingham testades 800 

fågelobjekt med en direktvisande analys (handhållen XRF) för innehåll av arsenik. Objekten 

har troligen tidigare behandlats med en lösning av ”arseniktvål”. Alla objekt visade sig 

innehålla arsenik, men även kvicksilver och 90 % v objekten även bly i fot- och 

näbbregionen. Mätningar av arsenik i ett urval av fågelobjekt visade på en variation mellan 

300 ppm-90 000 ppm. En exponeringsmätning visade på halter lägre än 0,01 mg/m3 under en 

arbetsdag. (Cane & Gayle, 2012) 

En annan troligen använd arsenikförening är natriumarsenit11 (NaAsO2 eller Na3AsO3). Det är 

en fast förening utan vare sig färg eller lukt. Företag har anmält föreningen till ECHA och 

föreslår att föreningen bland annat ska få en hälsofarlig klassificering som lyder: ”giftigt vid 

förtäring, hudkontakt eller inandning” (H301+H311+H331), ”kan orsaka cancer”  

(Carc. 1A, H350). (ECHA, 2016)  

I Karolinska Sjukhusets utredning visade resultat från en mobil provtagning att totaldamm 

innehöll 0,1 % arsenik, medan en stationär provtagning visade 0,06% arsenik. Uppsamlat löst 

damm från fåglar innehöll 0,2 % arsenik (Karolinska Sjukhuset, 1976). På ett annat svenskt 

museum där man hanterar arsenikbehandlade föremål, Fredriksdals museum, genomförde 

man under våren 2012 luftexponeringsmätning för arsenik. Luften på kontor och i ett 

möbelmagasin visade låga arseniknivåer (<0,0003 mg/m3), medan luften i samlingarna visade 

sig innehålla 0,002 mg/m3. (Labmedicin Skåne, 2012) Arseniknivån i luften understiger 

emellertid det hygieniska gränsvärdet på 10 µg/m3.  

I muséets interna sammanställning av använda insektsmedel nämner man As2O3. I 

Riksantikvarieämbetets (2016) rådgivningsblad Vårda väl, nämns att den arsenikform som 

man använde i museisamlingar för att preparera ut- och insida av fåglar och däggdjur, var just 

diarseniktrioxid12 (As2O3). Diarseniktrioxid kallas även ibland för arseniktrioxid. Den är ett 

vitt pulver, som har följande EU-gemensamma klassificering med följande risker: ”dödligt vid 

förtäring” (H300), ”orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon” (H314), ”kan orsaka 

cancer” (H350), samt att föreningen mycket giftigt för vattenlevande organismer’. 

Klassificeringen framgår även av sammanställningen i bilaga 3. (ECHA, 2016).  

I en annan sammanställning från ett symposium på 1990-talet, anordnat av Nordiska 

kommittén för skadedjur i museer, nämns också As2O3 som ett konserveringsmedel vid 

uppstoppning av fåglar och vid behandling av hudar. Dess nedbrytning ansågs vara ”lång” 

                                                           
11 Natriumarsenit har CAS nummer: 7787-46-5 
12 Diarseniktrioxid har CAS nummer: 1327-53-3 
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och hår anses vara lämpligt för biologiska mätningar samt yrkesmässig bedömning. 

(Kolmodin-Hedman & Flato, 1993)  

1.4 Kvicksilverdiklorid förångas till kvicksilver 
På muséer bevaras växterna i torkad form och förvaras länge orörda, vilket skapar en bra plats 

för skadedjur att sprida sig på utan att bli upptäckta (Child, 1994). Kvicksilverdiklorid 

(HgCl2) har använts som bekämpningsmedel i herbarier, men även på skinn 

(Riksantikvarieämbetet, 2016). Kvicksilverklorid13 är ett metalliskt salt, som är en fast, vit, 

luktfri förening som delvis är löslig i vatten (7,3 vikt%) (MSB, 2016). Dess andra namn är 

kvicksilverdiklorid, kvicksilver(II)diklorid, kvicksilverperklorid, även kvicksilverklorid, men 

framför allt sublimat. När växterna sublimatbehandlades, doppades de i en 

kvicksilverdikloridlösning alternativt att de penslades med lösningen. Enligt 

Riksantikvarieämbetet ska man utgå ifrån att alla föremål i herbarier är behandlade med 

ämnet och att kvicksilverdiklorid fortfarande används på vissa håll i världen. 

(Riksantikvarieämbetet, 2016)  

Kvicksilverdiklorid har ingen EU harmoniserad klassificering, men vissa företag föreslår att 

den ska klassificeras som ”dödligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning” 

(H300+H310+H330), att den ”kan orsaka organskador genom lång eller upprepad 

exponering” (H373), samt att föreningen är mycket giftigt för vattenorganismer 

(ECHA, 2016). Kvicksilver och dess oorganiska föreningar har enligt AFS 2015:7 om 

hygieniska gränsvärden ett nivågränsvärde (NGV) på 0,02 mg/m3 dvs. 20 µg/m3 inhalerbart 

damm. Kvicksilver har en anmärkning om att kunna orsaka hörselskada (anmärkning B), 

respektive om att det kan tas upp genom huden (anmärkning H). 

Kvicksilverdiklorid kan över tid omvandlas till den metalliska formen, vilket ger Hg-

emissioner. Förångningen kan pågå i mer än 50 år, vilket visas av en amerikansk studie av 

Webber et al (2010). I studien ingick två herbariesamlingar där man visste att användningen 

av HgCl2 inte förekom efter 1960-talet. I studien genomförde man sex längre mätserier, dels 

två personburna och fem stationära. Fyra mätningar låg under detektionsgränsen för 

kvicksilver (1 µg/m3), och av de tre resterande stationära mätningarna uppmättes som högst 

4,5 µg/m3 (153 minuter). Kvicksilvernivån är lägre än det hygieniska gränsvärdet på  

20 µg/m3. I samma studie genomförde man även 27 stycken luftmätningar av kvicksilver á 1 

minut vardera, vid öppning av herbarielådor. Det visade sig att under de första fem 

sekunderna efter öppnandet av lådorna får man en kvicksilvertopp, varpå nivåerna sakta 

sjunker. Tio mätningar nådde instrumentens maximala detektionsnivåer på 50 respektive 100 

µg/m3. Man samlade också upp damm från 100 cm2 stora ytor på 18 olika stället. Sju prover 

var under detektionsnivån på 0,04 µg, medan det högsta värdet var på 1,62 µg kvicksilver. 

(Webber, et al., 2011)  

Generellt finns kvicksilver naturligt i miljön i mark, vatten och havsbotten, och ansamlas 

därför i fiskar. Rent kvicksilver14 anses i stora mängder skada hjärnan. Den känsliga gruppen 

är därmed foster och barn, vars hjärna och nervsystem utvecklas. (Läkemedelsverket, 2016) 

                                                           
13 Kvicksilver(II)klorid har CAS nummer: 7546-30-7 
14 Kvicksilver har CAS nummer: 7439-97-6 
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Den emitterade kvicksilverångan har följande EU-harmoniserande klassificering: dödligt vid 

inandning, kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet, orsakar organskador genom lång eller 

upprepad exponering, samt mycket giftigt för vattenorganismer (ECHA, 2016). Se även 

bilaga 3.  

I en studie av Haverman et al (2015) mätte man kvicksilver i 29 större lådor innehållande 

herbarieark. Som mest uppmättes 80 µg/m3. Man noterar en spridning av kvicksilver till 

närliggande utrymmen via en korridor. I själva samlingarna uppmättes kvicksilver i luften till 

13 µg/m3. I utrymmen i anslutning till korridorer med stängda dörrar uppmättes den som lägst 

till 2 µg/m3, medan i utrymmen med öppna dörrar var innehållet 8,5 µg/m3.  

(Havermans, et al., 2015) Värdena är intressanta i jämförelse med hygieniska gränsvärden, 

där nivågränsvärde för kvicksilver i luft är 20 µg/m3. 

1.5 Människa, teknik och organisation 
Att ta hänsyn till den mänskliga faktorn anses som centralt för att få en säker arbetsplats, och 

samarbete mellan individer kan särskilt lyftas fram. Det finns dock andra faktorer som 

samverkar med varandra. Faktorer som ingår i en så kallad ”MTO-modell” är: människa (M), 

teknik (T) och organisation (O), se Figur 2. 

 

Figur 2. Illustrering av gränssnitt mellan människa (M), teknik (T) och organisation (O). 

Enligt modellen finns det risk för olycksfall i systemet/verksamheten om gränssnittet mellan 

de ingående faktorerna är obefintlig eller bruten. Genom att studera skärningspunkterna 

mellan M (människa på såväl individ som gruppnivå), T (teknik) och O (organisation) får man 

en helhetsbild och kan bedöma hur de olika komponenterna påverkar varandra och svagheter 

mellan olika komponenter kan identifieras. Därmed kan olycksfall och ohälsa kan undvikas. 

(Ericson & Mårtensson, 2003)  

Nedan följer några exempel på komponenter i MTO-modellens respektive faktorer: 

 Människa (M) - arbetstagaren, arbetsgivaren, ledare och annan personal i systemet 

 Teknik (T) – ventilation, förvaringsutrymmen, skyddsutrustning  

 Organisation (O) - såväl som fysisk och social miljö, information, interna regler, 

utbildning, manualer, checklistor, lagkrav 

O
M T
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1.6 Aktuella föreskrifter 
I arbeten där hantering av kemikalier ingår är följande föreskrifter från Arbetsmiljöverket 

tillämpliga: 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 

 Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43) 

 Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) 

 Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5) 

1.7 Museiprodukter – varor snarare än kemiska produkter 
Museiföremål är inga kemiska produkter, utan snarare varor. I EU:s förordning om 

registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) skiljer man 

mellan ämnen, blandningar och varor. I Reach definieras ”vara”15 utifrån den funktion som 

den har, snarare än dess kemiska innehåll. Det är funktionen som bestämmer varans 

tillhörighet. I Reach finns det några få regler för varor utifrån deras innehåll av kemiska 

ämnen. De ämnen i varor som omfattas av lagstiftningen finns i artikel 59 i Reach-

förordningens, så kallad kandidatförteckningen. För tillfället innehåller den 169 ämnen bland 

annat diarseniktrioxid. Om ämnet finns med på kandidatförteckningen medför det vissa 

skyldigheter för tillverkare, importörer eller de som säljer varan.  Bland annat finns det att 

varorna innehållande mer än 0,1 viktprocent krav om information om innehållet i varan. 

Kraven gäller endast de varor som ännu inte har sålts på EU-marknaden dvs. att reglerna inte 

gäller befintliga museiföremål.  

För kvicksilver finns det ett generellt förbud Sverige16. Med vissa undantag får inte 

kvicksilver eller varor som innehåller kvicksilver släppas ut på den svenska marknaden eller 

yrkesmässigt föras ut ur Sverige. Dessutom får inte kvicksilver som ämne, kemisk förening 

och blandning användas i nya varor. 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43) omfattas 

varor som möjlig kemisk ”riskkälla”. Därmed behövs en riskbedömning och en uppskattning 

(eller mätning) av exponering av ingående ämnen, för att rätta åtgärder ska kunna föreslås. 

Kriterier för märkning av cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande enligt 

38§ i föreskriften gäller endast ”kemiska produkter”, vilket inte museiföremål är.  

För att underlätta riskbedömningen av själva handhavandet (exponering via hud) av 

museiobjekt har i detta examensarbete gjorts ett antagande som jämställer museiobjekt med 

”kemiska blandningar”17. Klassificerings- och märkningsregler används i examensarbetet på 

ett annat sätt än vad de är avsedda för.  

                                                           
15 Kapitel 2, artikel 3.3 i Reach: vara definieras som ett föremål som under produktionen får en särskild form, 
yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion.  
16 Förordning (1998:944) om förbud i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska 
produkter, 8-11 §§. 
17 Kapitel 2, artikel 3.2 i Reach: kemisk blandning definieras som blandning eller lösning som består av två eller 
flera ämnen.   

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998944-om-forbud-mm-i-vissa-fall_sfs-1998-944#Kvicksilver
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998944-om-forbud-mm-i-vissa-fall_sfs-1998-944#Kvicksilver
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Objekten märks utifrån innehållet av respektive ämne. Kemiska produkter innehållande 

cancerframkallande ämnen i kategori 1A-B i halter ≥0,1% eller akuttoxiska i kategori 1-3 ska 

enligt Reach18 allmänna koncentrationsgränser klassificeras och märkas på samma sätt. 

Kemiska produkter innehållande ett reproduktionstoxiskt ämne i kategori 1A-B halter ≥0,3%, 

eller i kategori 2 halter ≥3%, ska enligt de allmänna koncentrationsgränser som medför 

klassificering av blandning enligt Reach19 klassificeras och märkas som reproduktionstoxiskt i 

samma kategori som ämnets klassificering.  

1.8 Riskbedömning  
Genom förebyggande arbetsmiljöarbete på arbetsplatser uppnår man hälsa och förhindrar 

olycksfall. Arbetet stöds genom lagstadgade krav i föreskriften om systematiskt 

arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), även kallat för SAM. (Arbetsmiljöverket, 2001) Enligt 

föreskriftens 2§ krävs det följande: ”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa 

föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten 

på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbete förebyggs och en tillfredsställande 

arbetsmiljö uppnås”.  

Beskrivning av vad undersökning med riskbedömning innebär finns i föreskriften om kemiska 

arbetsmiljörisker (AFS 2014:43), där både identifiering och värdering av risker ingår innan 

åtgärder föreslås. Kemikaliernas inneboende egenskaper beaktar akuta respektive kroniska 

effekter, lokala och systemiska. Konstaterad risk beror i sin tur på koncentrationen (dosen) av 

det ämne som tas upp av kroppen. Halten i kroppen kommer att bero på exponeringsvägarna, 

exponeringstiden, hur fysiskt påfrestande arbetet är, ämnets absorption, distribution och 

metabolisering i kroppen samt även ämnets benägenhet att elimineras bort från kroppen. 

(International Occupational Hygiene Association (IOHA), 2009)  

För att bedöma behovet av åtgärder behöver man beakta sannolikheten att hanteringen 

kommer att leda till olycksfall eller skadliga hälsoeffekter beroende på exponeringen. Med 

bedömningen av risker bör man också ta hänsyn till samverkande effekter med andra 

riskkällor på arbetsplatsen, andra påverkande omständigheter vid arbetet (ventilationens 

effektivitet), samt tidigare erfarenheter av ohälsa, olycksfall och tillbud. Man bör också se 

över om det finns några sårbara grupper, som är extra känsliga för exponeringen. 

(Arbetmiljöverket, 2014) 

En vanlig riskanalysmetod är en så kallad ”riskmatris”, där riskerna värderas genom 

kombination av sannolikhet för olycka på den ena axeln och konsekvens för respektive risk på 

den andra axeln. Riskmatrisen hämtas från Prevents hemsida: www.prevent.se, se Figur 3. 

Sannolikhet för olycka/skada sträcker sig mellan nästan aldrig (1) – dagligen (5). 

Riskmatrisen i vår studie avser sannolikhet för en skada orsakad av en viss kemikalie. 

Konsekvensen av exponeringen för en viss risk sträcker sig mellan obehag (1) – livslångt 

                                                           
18 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet 
19 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet 

http://www.prevent.se/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20150925&qid=1447934128574&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20150925&qid=1447934128574&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20150925&qid=1447934128574&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20150925&qid=1447934128574&from=SV
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lidande (5). I den här studien tolkas riskmatrisens konsekvens som ”konsekvens av 

exponeringen för ett visst objekt innehållande arsenik/kvicksilver”. 

 

Figur 3. Riskmatris. (Prevent, 2016) 

Riskerna placeras i riskmatrisen, varpå placeringen avgör risknivån för respektive risk. 

Risknivån varierar mellan låg – medel – hög och behöver åtgärder därefter, vilket synliggörs i 

Figur 4. Den högsta klassningen kräver snabbare åtgärder. Vid åtgärdsförslag ska man 

generellt tänka långsiktigt och flytta fokus från individen till organisationen av arbetsplatsen. 

Målet är att riskerna med arbetet bör nå en så låg klassningsnivå som möjligt. (Prevent, 2016) 

Matrisen är lätt att använda, är lättöverskådlig och är också visuellt lätt att ta till sig. 

   

Figur 4. Riskvärdering. (Prevent, 2016) 

Efter en riskbedömning kan åtgärdsförslag prioriteras enligt så kallad ”åtgärdstrappa” som 

finns beskriven i 16§ i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 

2014:43). På muséer går det inte ”att byta ut produkten” (museiobjektet), som det primärt 

föreslås, utan man går till nästföljande steg i ”åtgärdstrappan”: 

Steg 1. Utför arbetet i ett slutet system 

Steg 2. Använd processventilation 

Steg 3. Förlägg arbetet till en särskild tid eller plats där endast personal som behövs för 

arbetet är närvarande 

Steg 4. Som sista utväg använda personlig skyddsutrustning. (Arbetmiljöverket, 2014)  
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2. SYFTE, PROBLEMFORMULERING OCH AVGRÄNSNING 

2.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att bedöma om riskerna förknippade med hantering av objekt i 

museisamlingar varierar beroende på objektens tidsepok eller typ av museiföremål. Målet är 

att undersöka om det behövs särskilda skyddsåtgärder för museipersonalen som arbetar med 

samlingarna. 

2.2 Förtydligande frågeställningar  

 Utmärker sig vissa tidsepoker eller särskilda typer av föremål vad gäller förekomst av 

kvicksilver och arsenik i muséets samlingar? 

 Förekommer det kvicksilver och arsenik i damm i samlingarna? 

 Vilka exponeringsrisker finns det för dem som arbetar med föremålen? 

2.3 Avgränsningar  
Kartläggningen av förekomst av kvicksilver och arsenik i museiföremål kommer att begränsas 

till växter, ryggradsdjur och insektslådor. Objekten kommer att väljas från tidsepoker som 

sträcker sig mellan 1700- till 2000-talet. Förhoppningen är att examensarbetet kan bidra till 

muséets kunskapsuppbyggnad om arsenik och kvicksilver i samlingarna och underlätta 

muséets arbete med arbetsmiljöfrågor. Av tidsresursskäl har arbetet avgränsats till att endast 

beakta hälsoskadliga inneboende egenskaper. De museiobjekt som valdes ut från 

museisamlingarna var torkade kärlväxter och mossor, skinnlagda alternativt monterade fåglar 

och gnagare/däggdjur, samt insektslådor från respektive sekel. Målsättningen var minst tre 

museiobjekt från respektive tidsepok. Mätmetoden avgränsades till att omfatta innehåll av 

arsenik och kvicksilver i föremål, men även förekomst av bly kommer att diskuteras.  

Det fanns ingen möjlighet att ta luftprover (exponering via inandning) för att jämföra med 

hygieniska gränsvärden. Vid hantering av museiobjekt beaktas i första hand exponeringsrisk 

via inandning som den främsta exponeringsvägen. Oralt upptag och exponering via hud 

beaktas också, men utan särskilda upptagsberäkningar.  
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3. METOD 

Det finns olika metoder att mäta arsenik och kvicksilver i museiföremål. På det studerade 

muséet har man tidigare använts sig av UV-detektering av kvicksilver. Själva 

kvicksilverdikloriden (HgCl2) fluorescerar inte. I konferenshandling av Purewal V.et al 

(2007) utvärderade man metoden i herbariesamlingar. Föremål som såg obehandlade ut 

innehöll toxiska metaller. Med en röntgenmetod (PIXE) kan man bekräfta förekomst av 

kvicksilverdiklorid på de lysande partierna. I och med att HgCl2 i sig inte fluorescerar, 

förklarade man fenomenet med att fluorescerandet beror på en reaktion med själva pappret. 

Arseniken kan inte detekteras på samma sätt med UV. (Purewal, et al., 2007) I artikeln av 

Havermans et al (2015) har man en hypotes till varför HgCl2-innehållande växter påverkar det 

närliggande pappret. Kvicksilvret bryter ned cellulosa, i både pappret och i växterna. 

Nedbrytningen av pappret kan ibland ses med blotta ögat. (Havermans, et al., 2015)  

Andra mer avancerade metoder som nämns för att bekräfta arsenikinnehåll i samlingar är 

bland annat XRF, CPMS, SEM-ED, men även enklare analyskit som Weber´s test och 

Arsenic Paper Test har föreslagits (Marte, et al., 2006). Nyligen har muséet därför låtit 

undersöka några att sina objekt med en stationär XRF, se bilaga 2. Man har även lämnat in 

damm från ett skåp för labanalys.  

3.1 XRF-analys 

I studien används en röntgenfluoroscensmetod 20 (XRF) för materialanalys, där grundämnen 

som är tyngre än syre identifieras, inklusive arsenik och kvicksilver. Valet av XRF-metod 

gjordes i och med att metoden är snabb, icke-förstörande och resultaten direktvisande. 

Kvantifieringen sker i ppm, där 1 000 ppm innebär 0,1 viktprocent.  

Det använda XRF-instrumentet var ett handhållet ”Niton XL3t gold dt” från Thermo 

Scientfic. Instrumentet var senast kalibrerat 2015-11-25. Kalibreringen gäller tom. 2016-11-

25.  Enligt tillverkaren Thermo Scientific instrumentspecifikation ska kvicksilver och arsenik 

kunna detekteras ned till 8-9 mm djup i jordmån, med en detektionsnivå på strax under 10 

ppm. Även ungefärliga ppm-nivåer går att ta fram på tunnare ytlager. Detektionsgränsen beror 

på det specifika ämnet som man letar efter, materialets täthet, samt en generell regel: “heavier 

elements will have better detection limits” (Horiba, 2016). 

Den undersökta ytan är cirka 8 mm2. För däggdjur och fåglar ställdes instrumentet om till en 

sämre detektionsnivå, med en analys av 3 mm2 istället för 8 mm2 av objektens yta. Vid de 

sämre måttförhållandena ansågs mätvärden under 500 ppm tveksamma för både kvicksilver 

och arsenik. De låga resultaten från mätningar i näbbar, fötter och klossar tolkas därmed inte i 

detalj annat än att de konstateras vara låga/osäkra och bör göras om för en säker tolkning. 

En mätning tar upp till 90 sekunder. Vid mätningarna på muséets föremål var instrumentet 

inställt på ett plastprogram, som av instrumentleverantören ansågs bäst motsvara densiteten av 

museiobjekt. Detektionstiden var 60 sekunder för växter, och oftast 90 sekunder för däggdjur 

och fåglar. För växter, fågel- och däggdjursobjekt var detektionsdjupet inställt på 3 mm, 

medan inställningen för analys av papper och särskilt tunna objekt var 1 mm djup. Vid analys 

                                                           
20 X-ray fluoroscence 
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av insektslådors ytor var inställningen 1 mm, medan det för dammtussar ofta var 5 mm. 

Mätningarna anges som medelvärden, med ett minimumvärde (om större än 0) och max-

värde. Om det finns flera XRF-resultat för samma objekt tas antingen medelvärde (damm), 

eller det högsta värdet (växter, fåglar och däggdjur). 

3.2 Riskbedömning och åtgärdsförslag  
Personalen jobbar endera med samlingar bestående av däggdjur/fåglar, insekter eller med 

växter. Vid riskbedömningen gjordes därmed en uppdelning mellan däggdjur/fåglar, insekter 

och växter/mossor.  

Genomsnittliga mätresultat från XRF mätningar ligger till grund för tolkning av hur objekten 

och dammet skulle ha klassificerats och märkts om de hade varit kemiska produkter, med 

potentiella effekter gällande akuta respektive kroniska effekter, lokala och systemiska. 

Klassificering av objekten som om de vore kemiska produkter ger en fingervisning om farliga 

exporingsscenarion och mindre säkra hanteringssätt.   

Vid riskbedömning värderades grundämnenas farliga egenskaper utifrån deras klassificering 

enligt den Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) klassificerings- och 

märkningsregister21, där information hittas om kemikalier som tillverkas eller importeras till 

EU. Databasen innehåller information om farliga egenskaper, klassificering och märkning för 

anmälda och registrerade ämnen. Vissa ämnen har en EU-harmoniserad klassificering medan 

andra klassificeras av de företag som tillverkar eller saluför kemikalierna (egenklassificering) 

på den europeiska marknaden. Regler om farlighetsbedömning av ämnen finns i EU-

förordningen ”Reach”22, medan regler om märkning finns i ”CLP förordningen”23. 

Notering av personalens hantering av museiobjekt gav information om exponeringsvägarna 

och exponeringstiden. Potentiell koncentration (dos) av ämnena som tas upp av kroppen efter 

exponeringen via inandningen (luftexponering) beräknades utifrån uppmätt damminnehåll av 

grundämnen. Resonerande uppskattning om möjligt hudupptag (dermal exponering) och 

eventuell exponering via förtäring (oral exponering) gjordes.  

En total riskvärdering gjordes utifrån sannolikhet för skada och konsekvens av exponeringen i 

Prevents riskmatris (Prevent, 2016). Även andra påverkande omständigheter vid arbetet 

(ventilationen) beaktades. Åtgärdsförslagen utarbetas utifrån ”MTO-modellen” med såväl 

tekniska lösningar, som förslag på individ- och organisationsnivå. 

3.3 Testade objekt 
Sammanlagt fick 93 objekt representera 1700-talet fram till början av 2000-talet. Av dessa var 

totalt 54 kärlväxter och mossor, se Tabell 1. Vissa av de utvalda objekten för XRF hade 

märkning såsom ”HgCl2”, ”HgCl”, ”Sublimated”, ”Sublimatförgiftad”, ”Poisoned”, olika 

varianter av döskallesymboler, ”Echantillon empoisonné” samt ”Poisoned HgCl2”. Vidare 

                                                           
21 http://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database 
22 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (Reach) 
23 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar (CLP) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20150601&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20150601&from=EN
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fanns det handskrivna ”S”, som man misstänker innebär att objekten har varit 

sublimatbehandlade.  

Tabell 1. Sammanställning av XRF-undersökta växter och mossor uppdelade beroende på 

ankomstdatumet till muséet. 

Objekt Antal 

(st) 

Tid 1700-

talet 

1800-

1849 

1850-

1899 

1900-

1949 

1950-

1999 

2000- Mätpunkter 

Växter 

(kärl) 

44 17XX-

2008 

1 4 6 24 7 2 Kant, blad, 

frukt/blomma 

(om finns) 

Mossor 10 1813-

1961 

 1 2 3 4 - Mossa (i 

konvolut) 

Summa 54 17XX-

2008 

1 5 8 27 11 2  

 

Förutom själva växten analyserades såväl arkens kant, där man normalt brukar hålla när man 

studerar växterna. Bladveck var extra intressanta att analysera i och med att rester av en 

eventuell behandling med kvicksilverdiklorid kan ha sugits in där och finnas kvar. Om det 

finns blommor på växten, vilket det fanns för alla utom 11 växter, analyserades även de. Två 

växter hade frukt, men ingen blomma, varpå frukten analyserades. För två växter fanns det 

konvolut fastklistrade på växtarket innehållande själva växten. Såväl växtarket, som 

konvolutet testades med XRF.  

I de zoologiska samlingarna analyserades totalt 40 monterade (uppstoppade djur på kloss) 

eller skinnlagda fåglar och däggdjur, se Tabell 2. Vid skinnläggning och montering av objekt 

har skinnet troligen blivit behandlat med arsenik på insidan, medan näbb och fötter på 

fågelföremål kan ha varit påpenslat även på utsidan. Man kan även ha sprutat in arsenik eller 

annat konserveringsmedel i fötterna med en kanyl. Näbben kan vara lämplig att kontrollera 

eftersom det också där finns många håligheter (näsborrar, mun, ögonhålor) där arsenik från 

insidan av skallen eller insidan av skinnet kan sippra ut. Urvalet av däggdjur var varierande, 

med ett monterat bältdjur och en sjakal, samt tre apskinn och ett björnskinn. 
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Tabell 2. Sammanställning av XRF-undersökta fåglar och däggdjur uppdelade beroende på 

skinnprepareringsdatumet. 

Objekt Antal 

(st) 

Tid 1700-

talet 

1800-

talet 

1900-

talet 

2000-

talet 

Mätpunkter 

Skinnlagda 

fåglar 

9 1830-2001   3 4 2 Fjädrar, näbb, 

fötter 

Monterade 

fåglar 

12 17XX-

1998 

3 4 5 - Fjädrar, näbb, 

fötter, kloss 

Gnagare 13 17XX-

2015 

2 4 4 3 Päls (utsidan) 

Däggdjur 6 1XX-1936 2 2 2 - Päls/kropp 

(utsidan) 

Summa 40 17XX-

2001 

7 13 15 5  

 

Totalt 16 insektslådor valdes ut och fick representera olika tidsperioder. Lådorna är 

namngivna efter insamlaren/donatorn av insektssamlingen. Lådgrupperingen var följande: 

Clerklådor från 1750-1760 (3 st), Schönherr från 1820-talet (3 stycken), Chevrolat från 1880-

talet (4 stycken), Schmidt från 19XX-talet (3 stycken) och tre moderna 19XX-tals fjärilslådor 

innehållande diklorvosbrickor. Alla lådornas botten analyserades, förutom Schönherr där 

endast de blåa sidokanterna testades. 

3.4 Dammsamling i museilokaler och omräkning till luftkoncentration 
Inom projektets ramar var det inte möjligt att ta några luftprover för analys av totaldamm, 

eller luftprover för arsenik eller kvicksilver. Istället samlades damm in på 12 olika ställen i 

samlingarna, se bilaga 4. Referensdamm från en anställds hem samlades in (arbetande med 

botaniska samlingar), samt en färgflaga från en vägg i de botaniska samlingarna. Dammet 

samlades med handsvep med nitrilhandskar på. Dammet förvarades i behållare av plast. 

Själva XRF-analysen genomfördes i av leverantören bifogade ”plastkoppar” eller direkt på 

levererad plastfilm som stöddes upp av tidigare testade labbfilter av papper.  

För att kunna jämföra XRF-resultaten med genomsnittshalter av arsenik och kvicksilver i 

inandningsluften, där det finns gränsvärden, gjordes ett försök till att räkna om ppm-nivåerna. 

Det insamlade dammet fick representera fiktiva ”worst case” miljöer på muséet och jämfördes 

med industriella dammhalter av oorganiskt totaldamm (inhalerbart). Totaldammets 

nivågränsvärde (8 timmar) är 10 mg/m3 (Arbetsmiljöverket, 2015). Så höga halter 

förekommer i miljöer med mycket damm, till exempel vissa industriella miljöer. De höga 

dammhalterna märks också, exempelvis som sedimenterat damm på ytor, men också när man 

snyter sig.  I ”rena” miljöer där man. inte hanterar dammande råvaror ligger dammhalten 

vanligtvis under 10 % av gränsvärdet. (Antonsson Lundberg, 2016).  

Nivågränsvärden (NGV) för arsenik är 0,01 mg/m3, och för kvicksilver 0,02 mg/m3. 

Teoretiska nivåer av ämnens koncentration i luften jämfördes med NGV för totaldamm enligt 
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formeln 1 nedan. I projektet har antaganden gjorts för vilka dammhalter som rimligen kan 

förekomma i arbetsmiljön på muséet i jämförelse med andra arbetsplatser. 

% av gränsvärdet för arsenik/kvicksilver/bly (mg/m3) =  

100*(gränsvärde för dammet (mg/m3) * (andel arsenik eller kvicksilver i 

dammet)/gränsvärde för arsenik eller kvicksilver (mg/m3) 

Formel 1. Uträkning av arsenik/kvicksilver/bly i jämförelse med nivågränsvärde för damm. 

Den procentuella andelen av gränsvärdet för arsenik/kvicksilver/bly avgör om exponering av 

ämnena via inandningsluften överskrider de satta nivågränsvärdena för respektive eller inte, 

och resultatet ger en tolkning av om exponeringen kan innebära en hälsofara.  

3.5 Litteratursökning 
Inför riskbedömningen, liksom beroende på utfallet utav riskbedömningen, tog jag del av den 

information som finns på EU:s kemikaliemyndighet (Echa) hemsida om respektive ämne: 

www.echa.com. Fysikaliska data om ämnen söktes via databasen ”RIB Farliga ämnen” på 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida: www.rib.msb.se.  

Avhandlingar och artiklar har att söks via KTH bibliotekets PRIMO, Google Scholars samt 

PubMeds sökfunktion med följande sökord: ”taxidermy, treatment, preservation, arsenic*”, 

samt ”herbarium, herbia, plant, treatment, preservation, mercur* chloride, sublimate”, men 

även ”cancer, epidemiology, museum staff”. Via muséets arkiv har sökning gjorts efter 

tidigare mät- och exponeringsrapporter. De sökorden som användes var ”exponering, 

mätning, arsenik, kvicksilver*, diklorvos, lindan, *sublimat”. 
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4. RESULTAT 

Nedan följer riskbedömning av hälsorisker av kvicksilver och arsenik, samt deras möjliga 

föreningar. Vid riskbedömning av kemikaliers egenskaper ska man ta hänsyn till såväl akuta 

och kroniska effekter, samt till lokala och systemiska effekter. Kvicksilverdioxid har akuta 

effekter vid exponering via hud, inandning och förtäring (dödligt). Ämnet förångas till 

kvicksilver och den akuta effekten kan uppstå vid exponering via inandning. Kvicksilverånga 

kan även ha kronisk effekt med reproduktionstoxiska följder. 

Arsenik har akut effekt vid exponering via inandning och förtäring (giftigt). På muséet finns 

arsenik troligen även som natriumarsenit, som även har negativ akut hälsoeffekt vid 

hudkontakt (giftigt). Ämnet har även cancerogena egenskaper. Även arseniktrioxid har såväl 

akut hälsoeffekt vid förtäring (dödligt), som cancerrisk.     

De bedömda ämnena påverkar hela kroppen (systemisk effekt) genom sina akuta 

giftiga/dödliga egenskaper. De reproduktionstoxiska och cancerogena egenskaperna verkar 

också på hela kroppen.     

I dagsläget finns det en risk för exponering för ämnen med hälsofarliga egenskaper, via hud 

såväl som vid inandning, men även via förtäring. Personer som hanterar omonterade (ej på 

kloss) däggdjur- och fågelsamlingar har vid hantering direktkontakt med objekten. De som 

hanterar växter och insekter håller inte direkt i objekten. Växter är monterade på pappersark, 

medan insekterna är fastnålade i insektslådornas botten. Samlingarna hanteras utan 

skyddshandskar och inga särskilda tvättställ finns i anslutning till samlingarna. Vid behov att 

snyta sig eller dricka vatten i samlingarna, kan det finnas risk för exponering och för oralt 

intag. I och med att personalen som hanterar föremålen inte använder skyddskläder finns det 

en risk att man via sina kläder kontaminerar andra utrymmen som kontor, kök, 

samlingslokaler, andra gemensamma utrymmen och sitt egna hem och att man med otvättade 

händer tar i handtag, hissknappar mm på väg till de gemensamma utrymmena.  

Oavsett vilken samling det rör sig om finns det en risk för exponering via inandning, särskilt 

vid öppning av förvaringsskåp och lådor där objekten är förvarade. Momentet innebär en risk 

att damm som virvlas upp, eller att koncentrerat kvicksilver i luft släpps ut. Större objekt, 

särskilt djurskinn, kan damma extra mycket vid placering av dessa på arbetsbord och 

upphängning tillbaka till samlingen. Det finns inga särskilda utsug för dessa arbetsmoment.  

De anställda med zoologiska samlingar spenderar enstaka tillfällen i veckan i samlingarna. 

Uppskattningsvis rör det sig om några timmar per dag, upp till en halv dag. De som jobbar 

med insektssamlingar respektive med botaniska samlingar spenderar i stort sett hela dagar i 

samlingarna.   

4.1 Kvicksilverinnehåll 
Av de 44 utvalda växterna innehöll 91 % innehöll kvicksilver, se Tabell 3. I genomsnitt var 

innehållet av kvicksilver i själva växtarket en tiondel av kvicksilvernivåerna i bladen och 

blommorna, som i genomsnitt ligger på 700 ppm, eller 0,07 % av växten. Om man försöker 

sig på att sammanfatta metallinnehållet i växterna, verkar växter från både 1800- och 1900-

talet vara behandlade med kvicksilver. De fyra växter som inte innehöll kvicksilver var 

spridda vad gäller insamlingsepoker. Ett objekt från slutet av 1800-talet, ett från 1930-talet 
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och två från 2000-talet. Femton objekt hade inte något detekterbart kvicksilver på själva 

kanten av växtarket. 

Tabell 3. Genomsnittligt (min; max) innehåll av kvicksilver i ppm i muséets kärlväxter 

uppdelade på de sekel när objekten var insamlade. 

Mätställe på 

objektet 

1700-talet 1800-talet 1900-talet 2000-talet Medel och 

spridning (ppm) 

Kant på 

växtark 

40 70 70 0 90 ppm 

(10-700) 

Bladveck 10 1 100 700 0 800 ppm  

(10-6 600) 

Blomma/ 

frukt 

20 1 300 450 0 600 ppm  

(20-4 000) 

 

Tio mossor representerade 1800-1900-talet, där en av mossorna innehöll kvicksilver. Mossan 

var insamlad år 1813 och innehöll 9 ppm kvicksilver.  

4.2 Arsenikinnehåll 
Alla 21 testade fåglar innehöll arsenik i fjäderdräkten, även de två från 2001. En trend 

tydliggörs mellan de olika århundrandena. Som mest fanns det 34 000 ppm (=3,4%) i 

fjäderdräkten. I snitt innehöll fjäderdräkten drygt 7400 ppm arsenik, vilket innebär i snitt 

0,7% As. Endast tre monterade fåglar, alla från 1700-talet, innehöll arsenik i fötter, näbb och 

kloss. I och med tveksamt låga arseniknivåer som tangerade instrumentets 

detektionsinställning redovisas dessa inte, utan rekommenderas att göras om. 1800-talet 

verkar toppa vad gäller arsenikbehandlingen, se Figur 5 och Tabell 4.   

  

Figur 5. XRF data för arsenikinnehåll i skinnlagda och monterade fåglar.  
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XRF-resultat visar att skinnlagda gnagare före år 2000 innehåller arsenik. I snitt innehöll 

gnagare från 1700-1900 talet 0,5% arsenik. Mest arsenik innehöll en fältstork från 1700-talet 

nämligen 1,2% arsenik, se Tabell 4.  

Även andra sex skinnlagda eller monterade däggdjur har kontrollerats. Bland dem fanns det 

inga 2000-talsobjekt. Trots att urvalet mellan typen av däggdjur var så varierande med såväl 

monterade djur (ett bältdjur, en sjakal, en björn), som tre skinnlagda apor, innehöll alla objekt 

arsenik. I medel innehöll däggdjuren 0,5% arsenik och som mest 1%. Resultat kan ses i bilaga 

6. 1800-talet tycks vara det århundrade då arsenik användes som mest inom taxidermi. De två 

1700-talsobjekten (ett bältdjur och en sjakal) hade tveksamt låga arseniknivåer som tangerade 

instrumentets detektionsinställning. Dessa exkluderas från redovisningen. 

Tabell 4. Arsenikinnehåll i fågel- och däggdjursamlingar grupperade efter insamlings-

/skinnläggnings-/monteringsår. 

Arsenikinnehåll 

(ppm) i objekt 

1700-talet 1800-talet 1900-talet 2000-talet Medel 

respektive 

spridning 

(ppm) 

Fågeldräkt låga nivåer 11 400 5 600 700 7 400 ppm 

(60-34 000) 

Gnagare 6 000 7 600 1 200 Inget 

arsenik 

detekterat 

4 700 ppm 

(100-

11 900) 

Däggdjur låga nivåer 9 400 4 800 Inga testade 

objekt 

4 800 ppm 

(30-10 800) 

 

Av de 44 testade växterna innehöll sju stycken (15%) även arsenik. Växterna innehöll i snitt 

94 ppm arsenik (min 4 ppm, max 477 ppm i en 1700-tals växt). En av tio mossor innehöll 

arsenik, nämligen 11 ppm med insamlingsår daterad till år 1951. Av 13 XRF-analyserade  

insektslådor innehöll alla tre Clerklådor (från 1750-1760) arsenik, i genomsnitt 0,2%.   

4.3 Övriga resultat 
Så många som 38 kärlväxter (86%) innehöll bly. Själva papperskanterna på växtarken 

innehöll i snitt 40 ppm (min 10 ppm, max 170 ppm), medan bladen och blommorna innehöll 

något lägre nivåer i snitt 20 ppm (min 10 ppm, max 100 ppm). Växternas blyinnehåll 

sammanfattas i bilaga 7.  

Alla tio mossor, som representerade 1800-1900-talet, innehöll bly. Medelinnehållet av bly i 

mossorna var 40 ppm (min 10 ppm, max 70 ppm). Det är för övrigt liknande halter som 

förekommit i färska mossprover tills relativt nyligen, beroende på det atmosfäriska nedfallet 

från industri och liknande24. Växternas blyinnehåll är relativt jämnt utspridd mellan 

århundrandena, se sammanställningen i Tabell 5 respektive bilaga 7.   

                                                           
24 http://www.lansstyrelsen.se/halland/sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-
miljon/miljoovervakning/luft/Pages/bly_mossa.aspx  

http://www.lansstyrelsen.se/halland/sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/miljoovervakning/luft/Pages/bly_mossa.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/halland/sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/miljoovervakning/luft/Pages/bly_mossa.aspx
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Sammanfattningsvis kan sägas att blyinnehållet i växterna verkar vara högst på 1800-talet, 

medan det för mossor verkar i snitt vara detsamma på 1800- respektive 1900-talet, 

sammanställt i Tabell 5. 

Tabell 5. Medelvärde av kvicksilver och bly i behandlade växter samt bly i mossor, 

grupperade efter insamlingsårhundrade. 

Blyinnehåll 1700-talet 1800-talet 1900-talet 2000-talet 

Bly i kärlväxter 

(ppm) 

40 60 15 8 

Bly i mossor 

(ppm) 

Inga testade 

objekt 

50 40 Inga testade 

objekt 

 

Bland testade skinnlagda gnagare innehöll 1700-tals gnagare låga nivåer av bly (under 

detektionsgränsen), liksom två däggdjur från respektive 1700- och 1800-talet, och redovisas 

därmed inte. Den blå färgen i Clerklådor (från 1750-60) respektive de blåa sidokanterna på 

Schönherrlådor (1920-talet), innehöll bly. Se även bilaga 8. 

4.4 Museiobjekt hälsoeffekter utifrån de ingående ämnenas klassificering  

I och med att museiföremål hanteras med händer är det förutom exponering via 

inandningsluften även av intresse av få veta om ämnesinnehållet i objekten kan ha för effekt 

om man tar i objekten. Här finns det inga gränsvärden att jämföra resultaten med. Även om 

museiobjekt snarare definieras som varor än kemiska produkter, kan man med vetskap om 

ämnenas hälsofarliga egenskaper förutspå vad en motsvarande kemisk produkt skulle kunna 

få för klassificering enligt CLP-förordningen. Objektens hälsofarlighetsmärkning beror på det 

procentuella innehållet av respektive ämne och ger en hypotetisk uppfattning om objektens 

hälsoeffekt vid hudkontakt.  

4.4.1 Klassificering av växter (botaniska samlingar) 

Kvicksilverdiklorid har inte en EU-harmoniserad klassificering, men är enligt företag 

klassificerat som ”dödligt vid förtäring, hudkontakt och inandning”. Som mest innehåller 

växterna 0,7 % kvicksilverdioxid, vilket föranleder att växterna kan klassificeras som akut 

toxiska. Här behövs toxikologiskt data för att kunna avgöra klassificeringen. Åter igen är det 

viktigt att understryka att användningen av klassificeringsregler inte är avsett att användas för 

varor dvs museiobjekt, varpå klassificeringen används på ett sätt som reglerna inte avsedda 

för. De mossor som innehåller kvicksilver är få och halterna marginella, varpå 

exponeringsrisken anses minimal.  

Kvicksilverdiklorid förångas i form av kvicksilver, som klassificeras som 

reproduktionstoxiskt ”kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet” (H360D), Repr.1B. Om 

man utgår från det maximala innehållet i växterna på 0,7 % kvicksilver, föranleder det att 

produkter innehållande halter  ≥0,3% kvicksilver klassificeras enligt CLP (tabell 3.7.2) som 

reproduktionstoxiska ”kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet” (H360D) i farokategorin 

Repr.1B.” 
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4.4.2 Klassificering av fågel- och däggdjursobjekt (zoologiska samlingar) 

Det råder viss osäkerhet i vilken form arsenik förekommer i samlingarna, och det är därför bra 

att skaffa sig kunskap om detta. Oavsett om det handlar om natriumarsenit, diarseniktrioxid 

eller rent arsenik har de giftiga eller dödliga egenskaper och ska enligt CLP ≥0,1% arsenik 

klassificeras som det ingående ämnet. Användningen av klassificeringsregler är dock inte avsett att 

användas för varor som museiföremål, varpå klassificeringen används på ett sätt som reglerna inte 

avsedda för.   

Som mest fanns det 3,4 % arsenik i fjäderdräkten och 1 % i däggdjurskinn och 

gnagarobjektens päls. Vare sig det handlar om NaAsO2 eller Na3AsO3 eller As2O3 har de alla 

cancerogena egenskaper enligt farokategorin Carc.1A ”kan orsaka cancer” (H350). Det 

föranleder enligt CLP (tabell 3.6.2) att kemiska produkter innehållande ett 

cancerframkallande ämnen i kategori 1A-B i halter  ≥0,1% blir klassade som Carc.1A ”kan 

orsaka cancer” (H350).  

Bly fanns med i allt damm. Som mest fanns det 0,2 % bly i däggdjurssamlingen och i dammet 

från apskinn hittades 0,3 % bly, men det är ovisst om blyet i samlingarna applicerats som del 

av en aktiv behandling av pälsen, eller förekommer via rester av blyammunition. Det finns 

ingen bindande klassificering av bly (CAS nr 7439-92-1), men det ska fasas ut på grund av 

sina CMR-egenskaper. Om man tittar på hur vissa företag gemensamt klassificerar bly är det 

bland annat som ”kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet” (H360) i kategori Repr.1A, 

”orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering” (H372), samt är ”mycket giftigt 

för vattenlevande organismer”. (ECHA, 2016) Det föranleder enligt CLP (tabell 3.7.2.) att 

produkter innehållande ett reproduktionstoxiskt ämne i kategori Repr.1A-B i halter  ≥0,3% 

blir klassade som reproduktionstoxiska Repr.1A ”kan skada fertiliteten eller det ofödda 

barnet” (H360).  

4.4.3 Klassificering av insektslådor 

Insektslådor från 1700-talet (Clerk) innehöll 0,2 % arsenik. Oavsett om det handlar om natriumarsenit, 

diarseniktrioxid eller ren arsenik har de giftiga eller dödliga egenskaper ≥0,1 % och ska hanteras 

därefter. Om arsenikinnehållet visar sig vara NaAsO2 eller Na3AsO3 eller As2O3 har de alla 

cancerogena egenskaper enligt farokategorin Carc.1A ”kan orsaka cancer” (H350). Det föranleder 

enligt CLP (tabell 3.6.2) att produkter innehållande ett cancerframkallande ämnen i kategori 1A-B i 

halter ≥0,1 % blir klassade som Carc.1A ”kan orsaka cancer” (H350). Klassificering av kemiska 

produkter används i det här arbetet på lådor på ett sätt som reglerna inte avsedda för.   

Såväl Clerklådor (1740-60-talet) som Schönherr (1820-talet) innehöll bly. Den förra i snitt 2,9 

% och den senare 8,8 %. Om man tittar på hur vissa företag gemensamt klassificerar bly som 

är det bland annat som ”kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet” (H360) i kategori 

Repr.1A, ”orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering” (H372), samt är 

mycket giftigt för vattenlevande organismer. (ECHA, 2016) Det föranleder enligt CLP (tabell 

3.7.2.) att produkter innehållande ett reproduktionstoxiskt ämne i kategori Repr.1A-B i halter  

≥0,3 % blir klassade som reproduktionstoxiska ”kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet” 

(H360) i farokategorin Repr.1A.  
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4.5 Damminnehåll 
Det visade sig att det damm som hade samlats in på de mest vanliga arbetsplatserna i muséets 

fågel- och däggdjurssamlingar, i stort sett återspeglade det som har hittats i objekten. I 

dammet från växtsamlingar fanns det, förutom i mossamlingen, alltid kvicksilver och bly och 

något förvånande även arsenik. Det senare fast det inte fanns någon arsenik i 

växterna/mossorna. Sammanställningen av dammätningarna finns i Tabell 6. 

Tabell 6. Sammanställning av XRF-analyser av ihopsamlat damm.  

Dammuppsamlingsställe Kvicksilv

er (ppm) 

Arsenik 

(ppm) 

Bly  

(ppm) 

Anteckning 

Fågel-, däggdjurs- och insektssamlingen 

1700-tals samling (däggdjur 

och fåglar), golv 

- - - Knappt något 

damm upphittat.  

Endast en fjäder. 

Fågelskinnsamling, bakom 

pelare inklusive en sopborste 

- 1 290 540  

Däggdjursskinnsamling 

(kyld), golv 

- 1 930 70  

Däggdjursskinnsamling 

(kyld), golv 

- 370 1 560  

Insektssamling, golv under 

skåp 

- 20 140  

Entomologen vån 6, 

Rondellen 

- - 800  

Entomologen vån 6, kontor 

(1634) 

- - 200  

Växt- och mossamlingen 

Plan 4, Östra sidan 20   160  

Plan 3, Södra salen (bakom 

skrivbord) 

20 30 180  

Plan 3, biblioteket 20   130  

Plan 3, på köksskåp 10 10 100  

Plan 3, Södra salen 

golvkompaktskåpet 

20 150 90  

Plan 2, Regnellsalen rad2 -  - 40  

Andra mätplatser 

Referens, damm hemifrån -  -  20  

Färgflaga, herbariet   - - 1560  

 

I fågelsamlingen hittades det av en slump en låda med ett vitt pulver som innehöll cirka 0,03 

% arsenik. På tre bord (60 x 90 cm) i däggdjursamlingen fanns det en del synligt damm kvar 

efter att man tidigare hade hanterat apskinn. Dammet samlades på hög och visade sig 
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innehålla 2 % arsenik, men även 0,3 % bly hittades. Se bilder på de ”spontana” tester av 

upphittat damm i Figur 6. 

  
 

Figur 6. Den vänstra bilden visar upphittat ”pulver” i botten av en låda i 

fågelskinnsamlingen, medan i den högra hade dammet sopats ihop efter hantering av apskinn 

i däggdjurssamlingen. 

4.6 Omräkning av damminnehåll till ämnesnivåer i inandningsluften 
Arsenik och kvicksilver har båda nivågränsvärden i föreskriften om hygieniska gränsvärden 

(AFS 2015:7). Arsenik har ett nivågränsvärde på 10 µg/m3 för totaldamm under åttatimmars 

exponering på en arbetsplats, medan kvicksilver har motsvarande nivågränsvärde på  

20 µg/m3 (Arbetsmiljöverket, 2015). För att kunna jämföra XRF-resultaten med 

genomsnittshalter av arsenik och kvicksilver i inandningsluften, räknades ppm-nivåerna om 

till halter i inandningsluften. De högsta värdena markerade i respektive samling valdes. 

Arbetsmiljön på muséet ansågs ligga i kriteriet ”ren” miljöer dvs. att det inte fanns 

sedimenterat damma på ytor och att inget damm fanns i näsgångarna då man snöt sig. Enligt 

muntlig källa av Antonsson Lundberg A. ligger dammhalten i sådana miljöer vanligtvis under 

10 % av gränsvärdet, vilket ger 1 mg/m3 för totaldamm. (Antonsson Lundberg, 2016) 

Exponering via inandning i de zoologiska samlingarna 

I de zoologiska samlingarna är de högsta arseniknivåerna i dammet runt 1 900 ppm i en kyld 

däggdjursskinnsamling. Däggdjursskinnen hänger fritt och relativt trångt i det aktuella 

rummet. Miljön i de zoologiska samlingarna upplevs inte som särskilt dammig om man 

jämför den med dammiga industrilokaler. Upplevelsen i lokalerna kan därmed inte likställas 

med miljöer där man når nivågränsvärden för oorganiskt damm, som är 10 mg/m3 

(inhalerbart).  Muséets damminnehåll tros som mest nå 10% av nivågränsvärdet. Risken finns 

att det kan bli tillfälligt hög dammexponering om man råkar vidröra skinnen, men det 

förhållandet gäller inte under hela exponeringstiden. Däremot visar damminnehållet att om 

man hanterar däggdjursskinn, som oftast är otympligt stora och hänger i ansiktshöjd vilket 

behöver beaktas vad gäller andningsskydd.  

Det maximala totaldammet ligger snarare på en tiondel av nivågränsvärdet för totaldammet, 

vilket ger = 1900 ppm * 1 mg/m3 = 0,0019* 1 mg/m3 = 0,0019 mg/m3. En halvdags 
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exponering om man jobbar med zoologiska samlingar är som mest 0,001 mg/m3, vilket är 

10% av nivågränsvärdet för arsenik som är 0,01 mg/m3. 

För enheten för zoologi ligger den högsta uppmätta blynivån i damm efter hantering av ett 

apskinn på 3 000 ppm. En halvdags blyexponering för de som jobbar med de zoologiska 

samlingarna är som mest 0,0015 mg/m3, vilket är 1,5 % av nivågränsvärdet för bly. 

Exponering via inandning i de botaniska samlingarna 

Miljön i de botaniska samlingarna upplevs inte som särskilt dammig om man jämför med en 

dammig miljö i en industrilokal. Upplevelsen i lokalerna kan inte likställas med 10 µg/m3 för 

totaldamm, utan som 10% av nivågränsvärden. Däremot känns huden både i händerna och i 

ansiktet som ”oren” efter att ha vistats i samlingarna, samt att huden ”bränner” något. 

Personalen i de botaniska samlingarna jobbar större delen av sin arbetsdag med samlingar av 

växtmaterial. Den högsta uppmätta arseniknivån i dammet var 20 ppm. En realistisk 

heldagsexponering ger som mest 0,2 % av nivågränsvärdet för arsenik. Detta enligt följande 

beräkning: 22 ppm * 1 mg/m3 = 0,00002 * 1 mg/m3 = 0,00002 mg/m3 som jämförs med 

nivågränsvärdet för arsenik.  

Den högsta uppmätta kvicksilvernivån i dammet är 150 ppm. En heldags 

kvicksilverexponering för de som jobbar med herbariesamlingar innebär som mest 0,8% av 

nivågränsvärdet för kvicksilver. Detta enligt följande beräkning = 150 ppm * 1 mg/m3 = 

0,00015 * 1 mg/3 = 0,00015 mg/m3, vilket jämförs med nivågränsvärde av kvicksilver. 

Nivågränsvärdet för kvicksilver är 0,02 mg/m3. 

Exponering via inandning i insektssamlingar 

Arsenikhalter damm i insektssamlingarna ligger 1/100 del det som har hittats i de zoologiska 

samlingarna (de högsta), samt 1/10 för bly. De teoretiska beräkningarna innebär blygsamma 

bidrag till en daglig exponering av ämnena via inandning.  

4.7 Notering om brister vid senaste ventilationskontroll och slitna lokaler 
Det senaste ventilationskontrollet på muséet (OVK) är daterat till 2013-11-15. Det innehåller 

en del anmärkningar om bland annat smutsiga intagskammare, igensatt intagsgaller, samt att 

spjäll till självdragskanaler var ur funktion. Nästa OVK är om tre år. Innan dess ska lokalernas 

fastighetsägare Statens fastigheter kontrollera kanalers renhet, byta filter (minst 1 gång/år 

efter pollensäsong).  

I muséets samlingar, särskilt i växt- och insektssamlingar, noterades eftersatt lokalrenovering. 

Plastmattor på golven var på vissa ställen uttorkade och spruckna, eller delvis upprivna, se 

Figur 7. Det skapar potentiella gömställen för skadedjur. Potentiella gömställen för insekter 

identifierades även bland vissa möbler, där lokalvård inte var möjlig med ansamlande damm 

som följd. Vägg- och takfärg i växtsamlingar ramlade i vissa lokaler av.  
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 Figur 7. Några bilder från samlingarna med många potentiella gömställen.  
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5. ANALYS OCH TOLKNING 

Exponering för kemiska ämnen kan ske via inandning, hudexponering eller via förtäring. 

Effekter kan vara såväl akuta hälsoeffekter som kroniska, där de senare kan märkas långt 

senare i livet. De analyserade fågel- och djurskinnen innehåller arsenikföreningar som har 

cancerframkallande egenskaper. Torkade museiväxter har behandlats mot ohyra med 

kvicksilverdiklorid, som succesivt förångas till reproduktionstoxiskt kvicksilver. Både arsenik 

och kvicksilver som ingick i studien har hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) för exponering 

av luftföroreningar via inandningsluften, angivna i genomsnittshalter i mg/m3 luft. För båda är 

det i form av nivågränsvärde (medelvärde under 8 timmars exponering).  

I studien har teoretiska uppskattningar gjorts av exponering för ämnen via luft. Inga 

beräkningar av exponeringsdoser har gjorts via hudupptag eller förtäring. Det kan dock 

konstateras att ämnena har akuta hälsoeffekter vid exponering via hud och förtäring, samt att 

de har kroniska effekter som är dosoberoende. Man ska därmed skydda sig mot dem i den 

mån det går.  

5.1 Riskbedömning med hjälp av riskmatris 
I den här studien görs riskbedömning av kemiska risker vid hantering av museiobjekt med 

avseende på innehåll i museiobjekten av arsenik och kvicksilver. Bedömning av objektens 

potentiella hälsofarliga egenskaper underlättades genom att jämställa objekten med kemiska 

produkter, varpå en klassificering av de hälsofarliga egenskaperna kunde göras enligt gällande 

klassificerings- och märkningsregler för kemiska produkter. Exponeringens påverkan på 

kroppen bedömdes genom att ta hänsyn till exponeringsvägarna, tidslängden av hanteringen 

samt andra förhållande vid hantering t.ex. ventilation, användning av skyddshandskar mm. En 

sammanvägd riskvärdering av kemikaliernas hälsorisker tog hänsyn till både sannolikhet för 

skada (1-5) och konsekvens av exponering för ett visst ämne eller förening (1-5). Det är de två 

ingående komponenterna i studiens riskvärderingsverktyg. Utifrån den värderingen får man en 

klassning av risker, vilket underlättar prioritering av åtgärdsbehov. 

Riskklassning av hantering av botaniska samlingar 

Personalen arbetar dagligen med materialet i växtsamlingarna och gör det utan att använda 

handskar vid hanteringen. Antingen har man sin arbetsplats i samlingarna eller på sitt kontor, 

som oftast delas med andra kollegor. Sannolikheten att skadas av kvicksilverdioxid via 

inandning bedöms ändå vara liten och detsamma gäller vid förtäring då man har för vana att 

tvätta sina händer. Att arbeta utan skyddshandskar ökar dock på sannolikheten för skada. 

De växter som innehåller mest kvicksilver skulle vara klassificerade som akuttoxiska, men i 

genomsnitt är halterna av kvicksilver låga (under klassificeringsgränser). Om man beaktar de 

växter som innehåller mest kvicksilverdioxid, blir bedömningen att konsekvens av risken är 

”3-4”, medan sannolikhet för skada är ”osannolik” och varierar mellan ”1-2” beroende på 

exponeringsvägen. Se Tabell 7. Vid hudexponering blir riskklassningen enligt riskmatrisen 

”medel” (=viss risk), vilket innebär att det finns behov av att vidta åtgärder så långt det är 

rimligt. Annan exponering via inandning och förtäring anses innebära ”liten risk”, som 

eventuellt inte behöver åtgärdas. 
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Den kvicksilverånga som avges från behandlade växter har reproduktionstoxiska egenskaper. 

I snitt skulle växterna inte vara klassificerade som reproduktionstoxiska, men växter 

innehållande ≥0,3% kvicksilver klassificeras som just reproduktionstoxiska. Sannolikheten 

för att skadas utav kvicksilverånga via inandning bedöms vara liten, men direkthantering utan 

handskar ökar sannolikheten för skada. Sannolikhet för skada efter exponering för 

kvicksilverångor bedöms vara ”1-2” beroende på exponeringsvägen, och får gradering ”3-4” 

som konsekvens. Se Tabell 7. Riskklassningen enligt riskmatrisen vid hudexponering blir 

”medel” (=viss risk) och innebär att det finns behov att åtgärder så långt det är rimligt. Annan 

exponering via inandning och förtäring anses innebära ”liten risk”, som eventuellt inte 

behöver åtgärdas. Gravida och ammande anses vara en särskilt känslig grupp för att hantera 

behandlade växter.  

Tabell 7. Sammanfattning av riskvärdering av exponering för kvicksilver, arsenik och bly, 

samt deras möjliga föreningar. Riskklassningen ”viss risk”(medel) innebär att risken ska 

åtgärdas så långt som möjligt, ”allvarlig risk” ska åtgärdas snarast, medan ”mycket allvarlig 

risk” (hög) innebär att arbetet inte får utföras förrän åtgärd har vidtagits.  

Kemiska 

risker 

Sannolikhet 

för skada 

Konsekvens 

av 

exponering  

Motivering Riskklassning 

Växtsamlingar 

Kvicksilver-

diklorid 

Hud: 2 

Förtäring: 1 

Inandning: 1 

3-4 Möjlig risk för 

akuttoxiska effekter vid 

hudkontakt. Låg 

exponering via 

inandning. 

Viss risk vid 

hudexponering. 

I övrigt ”liten 

risk”. 

Kvicksilver-

ånga 

(biprodukt) 

Hud: 2 

Förtäring: 1 

Inandning: 1 

4 Möjlig risk för 

reproduktionstoxiska 

effekter.  

Viss risk för 

gravida och 

ammande vid 

hudexponering. 

I övrigt ”liten 

risk”. 

Fågel- och däggdjurssamlingar 

Arsenik-

föreningar  

Hud: 2 

Förtäring: 1 

Inandning: 1 

5 Risk för akuttoxiska 

effekter. Vid hantering 

av vissa däggdjursskinn 

finns risk för 

cancerogena och 

reproduktionstoxiska 

effekter. 

Allvarlig risk 

vid 

hudexponering. 

I övrigt ”viss 

risk”. 

Insektssamling (Clerk- och Schönherrlådor) 

Arsenik-

föreningar  

Hud: 2 

Förtäring: 1 

Inandning: 1 

5 Risk för akuttoxiska 

effekter. Vid hantering 

av lådor finns en risk 

för cancerogena och 

reproduktionstoxiska 

effekter. 

Allvarlig risk 

vid 

hudexponering. 

I övrigt ”viss 

risk”. 

 

Riskklassning av hantering av zoologiska samlingar 
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Personalen som hanterar samlingar med skinnlagda eller monterade fåglar och däggdjur vistas 

i samlingarna minst en gång per vecka och hanterar objekten utan personligt skydd. Det är 

inte troligt att man andas in nämnvärda mängder arsenikföreningar via luften. Även här 

förutsätts att personalen tvättar av sin händer efter hanteringen. Hantering av objekt sker utan 

skyddshandskar, vilket ökar risken för skada. Objekten skulle i genomsnitt klassificeras som 

akuttoxiska, med risk för cancerframkallande effekt.  

Sannolikhet för skada efter exponering för arsenikinnehållande objekt bedöms som ”1-2”. 

Konsekvensen bedöms vara ”5”. Riskklassningen enligt riskmatrisen får riskkategori 

”allvarlig risk” vid hudexponering, vilket innebär att det finns behov av att vidta snara 

åtgärder. I övrigt är klassas risken vid inandning och förtäring som ”viss risk”, som också 

behöver åtgärdas så långt det är rimligt. 

Riskklassning av hantering av insektssamlingar 

Lådorna i insektssamlingen hanteras relativt sällan (troligen enstaka gånger per år), och utan 

någon slags personligt skydd. Bland insektssamlingarna visade sig Clerklådor innehålla såväl 

arsenik som bly. Det är osäkert i vilken arsenikform som insekterna eller insektslådorna har 

blivit behandlade. Vissa former av arsenik innebär i halter ≥0,1% en risk för cancer vid 

direkthantering. Bly har reproduktionstoxiska effekter, men är inbundet i lådornas påpenslade 

färg. Höga blyhalter hittades även på ytan av Schönherrlådorna. Färgen är relativt spröd och 

kan lossna, men vi förutsätter att personalen tvättar sina händer efter hantering av dessa. Det 

är inte troligt att man andas in nämnvärda föroreningsmängder via luften. Konsekvensen 

bedömdes därför som ”5” och sannolikhet för skada utav hanteringen av lådorna som ”1-2” 

beroende på exponeringsvägen. Hantering av Clerklådor hamnar i riskklassning ”allvarlig 

risk” vid hudexponering, vilket innebär att det finns behov av att vidta snara åtgärder. 

Clerklådor och Schönherrlådor innehåller bly, varvid gravida och ammande anses vara en 

särskilt känslig grupp med avseende på att hantera dessa lådor. I övrigt är klassas risken vid 

inandning och förtäring som ”viss risk”, som också behöver åtgärdas så långt det är rimligt. 
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6. DISKUSSION 

Ett sätt att konservera och skydda museiobjekt är genom att använda potentiellt dödliga eller 

giftiga kemikalier. Vissa av dessa har även kroniska cancerogena eller reproduktionstoxiska 

effekter. På ett svenskt museum i Stockholm känner man till att både arsenik och kvicksilver 

har använts vid behandling av museiobjekt, men behöver hjälp med att bedöma vad en 

hantering av föremålen innebär för risknivå.   

I vår studie ställde vi upp en teoretisk modell som antog att dammhalten i luften var en tiondel 

av tillåtna nivågränsvärden dvs. att dammhalten antogs vara som mest 1 mg/m3. Vi antog 

även att halten i det damm som hittades på golven motsvarar halter i damm som finns i luften. 

Skulle man mäta halten av ett ämne endast i det damm som svävar i luften skulle det troligtvis 

röra sig om en ännu lägre halt. Det krävs att ämnena virvlas upp i luften vid hanteringen, 

vilket är mindre troligt med de monterade objekten i muséets zoologiska samlingar, eller vid 

hantering av växtark. Däremot kan det ske vid hantering av större djurskinn. Att döma av de 

referenser som finns till lufthalter av arsenik respektive kvicksilver är de mätta i luft. Inga av 

de refererade arbetena har använt sig av en metod att beräkna dammhalter som kan jämföras 

med den hypotetiska modell som har använts i den här studien.   

En intressant jämförelse kan göras utifrån resultaten från den här studien, där damm som 

hittades på golvet i fågelskinnssamlingarna analyserades och visade sig innehålla 0,1 % 

arsenik. Nivån är densamma som den som Karolinska Sjukhuset kom fram till 1976 för 

samma lokaler. Luftanalyser via en mobil (personburen) provtagning innehöll just 0,1 % 

arsenik, medan luftprover från en stationär provtagare innehöll 0,06 % arsenik. (Karolinska 

Sjukhuset, 1976) Skillnaden i arsenikhalten kan ge en fingervisning om att dammnivåer som 

man exponeras för vid direkthantering av objekten är högre än i den allmänna luften i 

samlingarna. Samma slutsats kan dras från studien från ett annat svenskt museum. 

Arseniknivåer ökar om man hanterar själva objekt än om man vistas i angränsande områden. 

Luften på kontor och i ett möbelmagasin visade låga arseniknivåer (<0,0003 mg/m3), medan 

luften i samlingarna visade sig innehålla 0,002 mg/m3. (Labmedicin Skåne, 2012)  

6.1 Hantering av arsenikinnehållande objekt kräver generella åtgärder 
Alla testade skinnlagda/monterade fågelobjekt, även de som kom från 2000-talet, innehöll 

arsenik. Det fanns i genomsnitt 0,7 % arsenik i fjäderdräkten, och som mest 3 %. Även 

skinnlagda gnagare och däggdjur verkade innehålla arsenik. I snitt innehöll dessa 0,5 % 

arsenik, och som mest 1,2 %. Att nivåerna kan vara så pass höga bekräftas utav en annan 

studie utav Cane et al (2012). På ett brittiskt museum i Birmingham testades fågelobjekt för 

sitt innehåll av arsenik, närmare bestämt 800 objekt. Objekten var insamlade mellan år 1860-

1920. Då användes ”arseniktvål” flitigt i och med att det inte ansågs vara hälsofarligt. Liksom 

på muséet i den här studien innehöll alla fågelobjekt på det brittiska muséet arsenik, några 

även kvicksilver. I den brittiska studien lät man XRF-testa 20 fåglar, som visade sig innehålla 

mellan 300 ppm-90 000 ppm dvs. som mest 9 % arsenik. I artikeln tolkades värden över 400 

ppm kunna innebära en cancerrisk.  

Det är ovisst vilken typ av behandling som har använts för de aktuella museiobjekten. I den 

här studien analyserades upphittat vitt pulver från en låda i fågelsamlingen. Det visade sig 

innehålla 0,03 % arsenik. Detta liknar resultaten från en annan mätning som gjordes i samma 
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samling år 1976, där det fanns som mest 0,2 % arsenik i löst damm från behandlade fåglar. 

Enligt rapporten var det brukligt att vid torkning använda en arsenikinnehållande sågspån-

potatismjölblandning, som innehöll 0,0007 % arsenik dvs. 7 ppm. (Karolinska Sjukhuset, 

1976)  

I en brittisk studie av Cane D et al (2012) i fågelsamlingar uppmättes arsenik i luften till 

mindre än 10 µg/m3 för en dags exponering och man konstaterade att ifall man använde 

arbetskläder, borde man inte överstiga några gränsvärden (Cane & Gayle, 2012). 

Arseniknivån av totaldamm i luften har även mätts på ett museum i Sverige och mätningarna 

visade att nivån understeg 0,0003 µg/m3, vilket klarar NGV på 10 µg/m3 med marginal 

(Labmedicin Skåne, 2012). För de som arbetar med de zoologiska samlingarna är en realistisk 

halvdagsexponering 0,001 mg/m3, vilket är 10 % av nivågränsvärdet för arsenik.  

Vad gäller hudexponering har samma brittiska studie av Cane D et al (2012) visat att en trolig 

exponering via händer understiger rekommenderade dagliga gränsvärden för män, medan det 

för kvinnor ligger strax under dessa gränsvärden (Cane & Gayle, 2012). Man lät analysera 

använda handskar. Hudupptag beräknades vara 18,28 µg per dag. Detta jämfördes med 

dagliga hälsosäkra nivåer på 30 µg för man och 20 µg för kvinna. I studien drog man 

slutsatsen att ifall rutiner med nitrilhandskar och labbrockar vid hantering av samlingsföremål 

följs, råder det låg sannolikhet för alltför hög arsenikexponering. (Cane & Gayle, 2012) 

Denna studiens riskbedömning kommer till en liknande slutsats. Hantering av objekten utan 

skyddshandskar anses inte vara säker. Vid denna riskbedömning togs hänsyn till 

natriumarsenitens akuttoxiska (giftiga) egenskaper tillsammans med dess cancerrisk. Om 

hantering av objekten sker utan användning av handskar innebär exponeringen via hud en 

risk. Därför finns det behov att åtgärder vid hantering av objekten.   

I den brittiska studien av Cane D et al (2012) lät man analysera 2 cm2 yta av två monterade 

fåglar för att se vilket intaget skulle bli om man råkade slicka på objekten. Den visade att man 

i det enda fallet inte skulle klara de av WHO rekommenderade arsenikintag. (Cane & Gayle, 

2012). Det finns i den här studien ingen anledning till annat än att stödja rekommendationen 

att det finns behov att åtgärder för säker hantering av objekten.   

6.2 Kvicksilverdioxid kan förångas till kvicksilver - spridningsrisk  
I den här studien visade XRF analyser av växter i muséets botaniska samlingar att 91 % av 

objekten innehöll kvicksilver. Den kant på växtarken som man brukar hålla i vid hantering 

testades alltid. Pappret innehöll de lägsta halterna, i genomsnitt 86 ppm. Själva växten 

testades om möjligt i bladveck och även i själva blomman/frukten. I genomsnitt innehöll 

växterna 786 ppm kvicksilver, med det högsta värdet på 6 580 ppm (0,7 viktsprocent). De 

höga uppmätta nivåerna kan motivera vissa åtgärder i och med att kvicksilverdiklorid är 

akuttoxiskt via hud, inandning och förtäring. 

15 % av växterna innehöll arsenik, och hela 86 % bly, vilket inte var förväntat. Det stämmer 

dock överens med bakgrundsinformationen av Purewal et al (2007) att det i herbarier förutom 

kvicksilver även förekom arsenik och bly (Purewal, et al., 2007). Om man försöker sig på att 

sammanfatta metallinnehållet i växterna, verkar växter från 1800- och 1900-talet vara 

behandlade på samma sätt vad gäller kvicksilver. Blyinnehållet verkar vara högst på 1800-

talet.  
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Något förvånande innehöll bara en mossa kvicksilver, och en annan arsenik, men alla innehöll 

bly med liknande halter på 1800- respektive 1900-talet. Behandling av mossor med sublimat 

verkar inte ha varit vanlig. En annan möjlighet är att mossorna har blivit behandlade med 

sublimat, men i en annan form än kärlväxterna i muséets herbarium. Personalen på muséet har 

nämnt ”sublimatångning” som behandlingsform, men det finns ingen notering om att det 

skulle ha använts på några specifika växter eller samlingar.  

Det är allmänt känt att det finns kvicksilver i herbariesamlingarna runt om i världen. Det har 

bekräftats av olika yrkeshygieniska mätningar, bland annat i studier av Webber et al (2011), 

samt Havermans et al (2015). Man bedömde inte att de hygieniska gränsvärdena överskreds, 

men i den senare studien anmärkte man på att rent kvicksilver kan emittera från samlingarna, 

samt att föroreningarna sprids till närliggande lokaler. I själva samlingarna uppmättes 

kvicksilver till 13 µg/m3 i luften. Kvicksilver har ett nivågräsvärde på 20 µg/m3. Luften från 

herbariet befanns sprida sig vidare till närliggande utrymmen via korridorer, även korridorer 

med stängda dörrar. I stängda utrymmen i anslutning till korridorerna uppmättes kvicksilver 

som lägst till 2 µg/m3, medan i utrymmen med öppna dörrar var innehållet 8,5 µg/m3. 

(Havermans, et al., 2015)  

I studien av Webber et al. (2010) visste man att användningen av HgCl2 inte förekom efter 

1960-talet. Tre stationära mätningar visade på kvicksilverinnehåll i luften. Den högsta nivån 

uppmättes till 4.5 µg/m3 (153 minuters mätning). Vid öppning av lådor i vilka man förvarade 

herbarieark, visade sig kvicksilvernivån vara som högst efter de första fem sekunderna, varpå 

den sakta sjönk efter omblandning med den omgivande luften. (Webber, et al., 2011)  

I studien har ämnesämnesnivåerna räknats om till exponeringsnivåer via inandning. För 

personalen som arbetar med herbariesamlingar baserade vi beräkningarna på det golvdamm 

intill kompaktskåpen med växter där det fanns som mest kvicksilver. En realistisk heldags 

kvicksilverexponering för de som jobbar med herbariesamlingar innebär 0,8 % av 

nivågränsvärdet för kvicksilver, som är 20 µg/m3. Exponeringen via inandning på muséet kan 

därför anses vara marginell.  

Ångan har reproduktionstoxiska egenskaper. Kvicksilver räknas som ett särskilt farliga ämne 

som ska fasas ut. Sedan 2009 finns det ett generellt förbud mot att sälja varor innehållande 

kvicksilver (Kemikalieinspektionen, 2015). Trots att kvicksilver inte skulle kunna innebära en 

klassificering av växten, är ämnet inte önskvärt på en arbetsplats och det finns därför 

anledning att vidta vissa förebyggande skyddsåtgärder för gravida och ammande. I dagsläget 

finns det inga ”exponeringsfria” zoner, då personalen hanterar objekten inte bara i 

samlingarna, men även på sina kontor som ofta delas med andra. Enligt 15§ punkt 2 i 

Arbetsmiljöverket föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43) ska man 

minimera att andra personer exponeras för hälsofarliga ämnen, vilket i det här fallet borde 

föranleda att man ändrar sin hantering. Rekommendationen är att ingen ska sitta i 

”samlingarna”. När man hanterar växter ska det ske i välventilerade utrymmen. De kontor 

som finns ska vara fria från museiföremål.  

Det finns inga studier att jämföra med vad gäller exponering via hud eller vid förtäring.  

Kvicksilverdiklorid kan tas upp såväl via hud som vid förtäring. Det finns vissa objekt som 
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innehåller höga halter av ämnen som kan innebära en akuttoxisk risk. Därför finns det fog för 

åtgärder vid hantering av de botaniska samlingarna. 

6.3 Generell märkning vid entrén till samlingarna förordas 
Enligt föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:14) ska arbetsgivare förutom 

riskbedömning och åtgärder, även informera personalen om risker i arbetet och hur man kan 

skydda sig mot riskerna, där städpersonal rimligen även borde ingå. Bland annat sägs i 18-

19§§, föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, att ”förpackningar, behållare och 

rörledningar som innehåller kemiska riskkällor ska vara märkta med de uppgifter som behövs 

för att man ska kunna identifiera innehållet och de risker som är förknippade med detta.” 

(Arbetmiljöverket, 2014). Riksantikvarieämbetet är inne på samma spår, och nämner i sitt 

faktablad ”Vårda väl” om märkning av giftiga föremål i samlingar att objektens märkning bör 

kunna hittas via i föremålsdatabasen, (Riksantikvarieämbetet, 2016), vilket delvis redan sker 

på muséet vad gäller kvicksilverinnehållande växter.  

Att märka alla objekt anses dock orimligt. Det finns alltför många objekt för att kunna utföra 

mätningar på alla. Att skaffa sig kunskap om vilka behandlingsmetoder som det specifika 

muséet har använt sig av genom åren kan underlätta i beslut om åtgärder vid hantering av 

föremålen. Om man inte har den kunskapen bör man utgå ifrån att alla föremål är behandlade. 

Med det här projektet kan muséet förhoppningsvist lägga ihop flera nya pusselbitar på vilket 

sätt samlingarna har blivit behandlade med arsenik/arsenikförening/arsenikföreningar och 

kvicksilverdiklorid, samt troligen i viss mån bly/blyföreningar. Kartläggningen är dock inte 

fullständig, och man skulle kunna som förordas i artikeln av Hawks C et al (2004) utgå ifrån 

att icke behandlade objekt kan kontamineras av de som är behandlade, åtminstone vad gäller 

kvicksilver. (Hawks, et al., 2004)  

I de botaniska samlingarna förångas kvicksilverdiklorid från växterna, varpå halterna i dem 

ändras. Det kan finnas en poäng att följa några få objekt för att skapa sig en uppfattning om 

förloppet. Generellt rekommenderas att alla objekt på muséet hanteras som om de innehöll de 

högsta halterna av de analyserade ämnena.  

6.4 Tidigare rekommendationer om skyddsåtgärder 
För att förebygga ny behandling av museiobjekt med bekämpningsmedel är det viktigt att 

jobba preventivt med åtgärder mot skadedjursangrepp, genom att inte skapa förutsättningar 

för deras trivsel. Att ha god rutiner för insektskontroll/IPM är en förutsättning, vilket man 

verkar ha. Dock är muséets lokalerna slitna med många glipor och sprickor, som innebär 

möjliga gömställen för skadedjur. Lokalerna skulle behöva renoveras enligt de riktlinjer som 

finns för skadedjursbekämpning, t.ex. anpassa förvarings- och möbelval därefter.  

I en artikel utav Marte et al (2006) nämns ett flertal steg som man kan jobba utifrån i 

samlingarna, även de samlingar som avger reproduktionstoxisk kvicksilverånga. Steg 1. 

Inspektera okulärt efter vitt arsenikdamm 2. Notera vem som har samlat och konserverat 

objektet (tidsperiod) för att avgöra om arsenik förekom under den tiden 3. Testa objekten för 

arsenik 4. Märk de objekt som innehåller arsenik och för även informationen i databaser  

5. Sammanställ en instruktion om hantering av objekt 6. Använd alltid nitrilhandskar, 

skyddskläder och en skyddsmask 7. Testa igen vart annat till vart tredje år 8. Förvara objekten 
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separat 9. Arsenikinnehållande objekt får bara ställas ut under speciella omständigheter  

10. Dammsug arsenikinnehållande objekt med en dammsugare med HEPA-filter.  

(Marte, et al., 2006)  

6.5 Studiens validitet och reabilitet 
Syftet med examensarbetet var att bedöma risker med hantering av objekt i museisamlingar 

varierar beroende på objektens tidsepok eller typ av museiföremål. Detta för att undersöka om 

det behövs särskilda skyddsåtgärder för museipersonalen som arbetar med samlingarna. I 

studien analyserades slumpvist utvalda objekt från 1700- till 2000-talet, samt damm från 

samlingarna. Detta med ett kalibrerat handhållet XRF-instrument för analys exempelvis 

arsenik och kvicksilver. Totalt 40 av muséets omkring 300 000 fågel- och däggdjursamlingar 

analyserades. Vad gäller de botaniska samlingarna undersöktes endast 44 växter av muséets 

totalt tre miljoner fröväxter (herbarium).  

Frågeställningarna och metodvalet besvarade syftet med studien och validiteten kan anses 

vara hög vad gäller bedömningen av risker för exponering vid hudkontakt. Detta gäller även 

validiteten för de teoretiska beräkningarna för att bedöma exponeringen via inandning. 

Validiteten skulle ha varit högre om man kompletterade studien med luftmätningar för 

bedöma exponeringsrisken via inandning, samt tog biologiska prover.  

Analysvalet för studien utgick från frågeställningen om huruvida det förekommer kvicksilver 

i växter och arsenik i fågel- och däggdjurssamlingar. Man kan ifrågesätta om resultaten är 

upprepbara i och med att så få objekt analyserades av muséets totala samlingsmängd. Är de 

valda objekten representativa för resten av samlingen? Studien inte är heltäckande. Den ger en 

indikation i vilken omfattning objekten är behandlade eller inte, men inte så mycket mer om i 

vilka mängder de testade grundämnena finns. För det krävs ett större antal objekt. Reabiliteten 

kan anses vara låg i och med det låga antalet analyserade objekt, men ökar i och med att 

urvalet skedde slumpvist samt att resultatet om innehållet snarare bekräftar det som redan är 

känt inom museivärlden. 

6.6 Felkällor  
Datering av muséets monterade och skinnlagda fåglar skiljer inte på insamlingsår av fågeln, 

skinnläggning, eller montering. Det kan innebära att insamlade objekt kan ha blivit insamlade 

ett visst år, men behandlade senare. Målet var att minst tre exemplar från varje epok skulle 

representera respektive grupp av objekt. Av tidsbrist nåddes inte det målet för mossor och 

större däggdjur, varpå frågeställningarna i syftet inte helt kan besvaras. 

I och med att insekter lätt kan skadas, har endast botten av de aktuella insektslådorna testats 

för grundämnen. Vi vet därmed inte om insekterna i sig har behandlats eller om det är själva 

lådorna som är bestrukna.   

XRF-testerna är indikativa och resultaten kan ifrågasättas, då testet görs på en liten yta och 

det räcker med att det finns ett större korn av ett ämne för att ge högre utslag. Metoden är fullt 

godtagbart på ett museiobjekt, då det är svårt att uppnå en snabbare och icke-förstörande 

analys på något annat sätt. Det insamlade dammet skulle dock kunnat ha analyserats på ett 

laboratorium med hjälp av mer säkra kvantitativa analyser. 
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6.7 Uppslag för framtida undersökningar 
I den här studien har inte luftmätningar gjorts för att jämföra med hygieniska 

nivågränsvärden. Det hade varit bra, men riskbedömningen visar att halterna sannolikt ligger 

under gällande gränsvärden. I och med att det förekommer cancerframkallande ämnen, anses 

det inte prioriterat att göra luftmätningar. Risken finns att fler mätningar ger en falsk känsla 

av trygghet, samtidigt som man inte kan bortse från ämnenas cancer- och 

reproduktionstoxiska egenskaper. Den risken innebär att föremålen behöver hanteras på ett 

speciellt sätt. Det är ingen omöjlighet att skydda sig mot dessa risker. Det gäller bara att börja 

beakta riskerna, ha en riskmedveten attityd och hantera objekten därefter.  

Vad gäller de zoologiska samlingarna är det ovisst vilken form av arsenik som har använts när 

skinnen har behandlats, och det vore därför intressant att metodiskt utföra analyser för att 

säkerställa vilken form av arsenik som förekommer i damm på golv, lådor och på hyllor och i 

museiföremålen.  

Praktiska frågor som dyker upp är till exempel vad man gör med dammsugarpåsar när man 

kan utgå ifrån att de kan innehålla ≥0,1 % av de diskuterade ämnena med miljöfarliga 

egenskaper. Det kan egentligen innebära att dammsugarpåsarna kan behöva hanteras som 

”farligt avfall”. Kommunen behöver kontaktas för att kontrollera aktuella regler, och 

städpersonalen bör få information om hur man bäst hanterar det damm som man stöter på. 

Helst ska dammet sugas upp med en dammsugare som har HEPA filter. 

I däggdjursamlingen visade det sig att synligt damm lämnades på bord efter att man tidigare 

har hanterat apskinn. XRF-test av dammet gjordes av hopsamlat damm. Dammet innehöll 

0,3% bly. Hur kan man förklara allt bly i dammet, både efter hantering av djur, men även i 

annat damm som hittades i de andra utrymmena? Det kan vara sannolikt att muséet har målats 

med blyhaltig färg, vilket indikeras av blyinnehåll i en analyserad färgflaga. I och med blyets 

reproduktionstoxiska egenskaper är det viktigt att fortsätta förbättra kunskapen om var blyet i 

samlingarna har sitt ursprung, och åtgärda riskerna. Det kan innebära att platser och 

utrymmen där blyinnehållande damm finns ska märkas upp och att avfall ska hanteras som 

miljöfarligt avfall. De mest utsatta grupperna är yngre individer och gravida kvinnor. Troligen 

är huset målat invändigt med blyinnehållande färg, varför en ommålning bör räcka. 

I de biologiska samlingarna finns det i källaren ett utrymme som används för ”avdunstning” 

av tidigare utlånade växtobjekt. Ventilationskanalerna där är tilltäppta som ett sätt att 

förebygga att eventuella skadedjur gömmer sig där, eller flyttar sig vidare i huset via 

ventilationskanalerna. För att avgöra om ventilationen är tillräcklig bör man mäta 

koldioxidnivåer vid vistelse.  
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7. SLUTSATSER 

Att museiobjekt innehåller arsenik och kvicksilver är inte förvånande. XRF analyser i arbetet 

bidrog till kunskap om att 91% kärlväxter i de biologiska samlingarna innehåller kvicksilver. 

Mossor verkar i stort sett inte innehålla kvicksilver. Monterade och skinnlagda fåglar och 

däggdjur i de zoologiska samlingarna verkar vara behandlade med arsenik.  

Dokument från 70-talet visar att monterade och skinnlagda fåglar och däggdjur troligen 

innehåller natriumarsenit som är cancerframkallande, men har även akuttoxiska egenskaper. 

Hanteringen av föremål från zoologiska samlingar sker som mest en halv dag i taget, med 

exponering via hud och inandning. Vid teoretisk omräkning beräknas arsenikhalten inte 

överstiga nivågränsvärdena. I dagsläget hanteras objekten utan skyddshandskar eller annat 

skydd och utan någon särskild processventilation. Att hantera museiobjekt utan 

skyddshandskar gör att riskvärderingen av hanteringen klassas som ”allvarlig risk”. Hantering 

av museiobjekten kan vara ett riskfylld moment pga hudexponering. Samlingarnas storlek är 

omfattande vilket omöjliggör att man skiljer de olika objekten åt. Därför bör generella 

åtgärder vidtas för att förhindra exponering via hud vid hantering av skinnlagda fåglar och 

däggdjur. De äldsta insektlådorna (Clerk från 1740-60-talet samt Schönherr från 1820-talet) 

innehåller bly, där Clerklådorna även innehåller arsenik. Insektslådorna är lätta att särskilja 

vid hantering och det är lättare att vidta åtgärder för att förhindra riskfylld exponering via hud 

vid hantering av dessa.  

Med de rekommenderade åtgärderna kan skaderisken minimeras. Trots att de teoretiska 

beräkningarna för exponering via inandning visar halter som understiger hygieniska 

gränsvärden, är objektens innehåll av ämnen olämplig för att hanteras av gravida och 

ammande. En omplacering under tiden de anställda är gravida och ammande är därför att 

rekommendera för att minimera risken att skada foster/nyfött barn. Eventuellt kan man 

behöva en ny riskbedömning av det specifika arbetet som utförs utav den gravida eller 

ammande. 

Växter innehåller kvicksilverdiklorid, som också har akutoxiska egenskaper. Föreningen lär 

förångas till kvicksilver som har reproduktionstoxiska egenskaper. Om man arbetar med de 

botaniska samlingarna exponeras man all den tid man vistas i lokalerna, troligen även i de 

lokaler där det inte finns några behandlade växter. Detta i och med kvicksilverångor från 

behandlade växter sprids till angränsande rum. Den teoretiska uträkningen visar på marginell 

exponering för kvicksilverångor via luft. Exponeringen anses inte kunna innebära någon risk 

för de anställda. Exponering för kvicksilverångor kan dock innebära att den dagliga 

exponeringen riskklassificeras som en ”viss risk” för grupper i fertil ålder, gravida och 

ammande, där åtgärder bör vidtas för att skydda framtida konsekvenser med ämnets 

reproduktionstoxiska egenskaper. Däremot bör alla anställda skydda sig för risker förknippade 

med exponering via hud för kvicksilverinnehållande växter. Samlingarnas storlek är 

omfattande vilket omöjliggör att man skiljer de olika objekten åt, varpå generella åtgärder bör 

vidtas för att förhindra exponering via hud vid hantering av växter. 

Riskbedömningen visar att åtgärder bör vidtas för att förhindra ohälsa på arbetsplatsen, 

särskilt i de zoologiska samlingarna. Innehållet av arsenik i objekten avspeglas i det damm 

som hittas i lokalerna. I dammet hittas även bly med reproduktionstoxiska egenskaper. Det 
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ökar hälsorisken även för städpersonalen och annan personal som hanterar museiobjekt 

oskyddade och dagligen vistas i lokalerna.  

7.1 Åtgärdsförslag för att förhindra risker för exponering 
I riskbedömningen togs särskild hänsyn till kemikaliernas kroniska egenskaper. Objekt från 

de zoologiska samlingarna innehåller natriumarsenit som kan innebära, förutom akuttoxiska 

effekter, även att innehållet i objekten är cancerframkallande. Växter är nästan alltid 

behandlade med kvicksilverdiklorid som troligen förångas till kvicksilver med 

reproduktionstoxiska egenskaper. Trots halter understigande klassificeringsgränserna bör den 

risken beaktas för den extra känsliga gruppen som är gravida och ammande. Gruppen bedöms 

vara extra känslig vad gäller de reproduktionstoxiska egenskaperna av bly i damm.  

Utifrån riskmatrisen klassades riskerna förknippade med kvicksilverdioxid, kvicksilverånga 

och arsenikföreningar. Hänsyn togs till exponering via hud, förtäring och inandning. I det 

systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1 är det arbetsgivarens skyldighet att se till 

att regelbundna riskbedömningar (skriftliga) görs samt att det finns handlingsplan för de 

åtgärder som man kommer fram till vid riskbedömningen (Arbetsmiljöverket, 2001). I de 

botaniska samlingarna bedömdes riskerna som ”viss risk” vid hudexponering och som ”liten 

risk” vid annan exponering, medan riskerna i de zoologiska samlingarna bedömdes som 

”allvarlig risk” vid hudexponering och som ”viss risk” vid annan exponering.  

För att hantera den riskbedömda förekomsten av behandlade objekt på muséet behöver vissa 

åtgärder vidtas för att minska exponeringen via hudkontakt, förtäring och inandning. MTO-

modellen ligger som grund för den här studiens åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen ska inte 

innebära alltför svåra förändringar för individen, varpå de tekniska och organisatoriska 

åtgärder bör prioriteras. Detta enligt 16§ i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska 

arbetsmiljörisker (AFS 2014:43), enligt den så kallade ”åtgärdstrappan”. Nedan följer 

rekommenderade skyddsåtgärder, som rangordnas i nedåtstigande ordning 

Rekommendationerna är ett underlag för diskussioner om möjliga åtgärder, då det även kan 

finnas andra möjliga lösningar. 
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7.1.1 Åtgärdsförslag för de botaniska samlingarna 

Tekniska åtgärder 

 Behåll objekten i samlingarna för att minimera risken för att andra personer exponeras 

för kvicksilverånga; enligt 15§ punkt 2 i Arbetsmiljöverket föreskrifter om kemiska 

arbetsmiljörisker (AFS 2014:43)  

 Skapa särskilda, välventilerade utrymmen där man till vardags hanterar museiobjekt 

 Skapa ”samlingsfria zooner” (kontor och andra utrymmen) 

 Införskaffa bärbara dammsugare med HEPA filter för att lätt samla upp synligt damm  

 Installera tvättställ (för god handhygien) vid utgången till samlingarna 

 Inköp labbrockar och skyddshandskar 

 Sätt upp klädhängare i anslutning till samlingarna och vid den lokal objekten hanteras 

 Se över och byt möbler som försvårar lokalvård (t.ex. alla springor och vrår vid 

kompaktskåpen eller andra ”halvtrånga” utrymmen som går inte att hålla rent)  

 Se över huruvida de allmänna ventilationsflöden är tillräckliga för att ventilera bort 

den kvicksilverånga som bildas 

Åtgärder på individ- och gruppnivå 

 Dammsug synligt damm innan hantering av objekt 

 Använd skyddskläder (labbrock) vid vistelse i samlingarna eller vid hantering av 

objekt 

 Använd personligt skydd i form av handskar (nitrilhandskar) vid hantering av objekt; 

innanför handskarna kan man ha bomullshandskar   

 Byt skyddshandskar regelbundet 

 Tvätta alltid händerna efter hantering av samlingarna 

 Gravida och ammande ska om möjligt inte hantera föremålen/omplaceras 

 Medverka till att föreslå gemensamma rutiner för säker hantering, samt följ de som 

finns för att skapa en bra arbetsmiljö 

Organisatoriska åtgärder 

 Märk upp samlingarna som ett riskområde med identifierade risker och 

hanteringsrutiner 

 Skapa interna rutiner för hantering av samlingsobjekt, personlig skydd t.ex. handsktyp, 

hantering av förbrukade dammsugarpåsar, samt vad som gäller vid graviditet och 

amning 

 Informera arbetstagarna och andra som hanterar objekten eller vistas i lokalerna om 

riskerna 

 Uppmuntra riskmedvetet arbetssätt (företagskultur) genom att t.ex. ta upp riskerna 

med hanteringen och diskutera möjliga gemensamma lösningar 

 Samarbeta med andra muséer för inspiration och andra lösningar 
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7.1.2 Åtgärdsförslag för de zoologiska samlingarna 

Tekniska åtgärder 

 Skapa välventilerade utrymmen för hantering av samlingsobjekt 

 Införskaffa bärbara dammsugare med HEPA filter för att lätt samla upp synligt damm  

 Installera tvättställ (för god handhygien) vid utgången av samlingarna 

 Inköp labbrockar och skyddshandskar 

 Sätt upp klädhängare i anslutning till samlingarna 

Åtgärder på individ- och gruppnivå 

 Dammsug synligt damm innan hantering av objekt 

 Använd skyddskläder (labbrock) vid vistelse i samlingarna eller vid hantering av 

objekt 

 Använd personligt skydd i form av handskar (nitrilhandskar) vid hantering av objekt; 

innanför handskarna kan man ha bomullshandskar   

 Byt skyddshandskar regelbundet 

 Tvätta alltid händerna efter hantering av samlingarna 

 Gravida och ammande ska om möjligt inte hantera objekt  

 Medverka till att föreslå gemensamma rutiner för säker hantering, samt följ de som 

finns för att skapa en bra arbetsmiljö 

Organisatoriska åtgärder 

 Märk upp samlingarna som ett riskområde med identifierade risker och 

hanteringsrutiner 

 Skapa interna rutiner för hantering av samlingsobjekt, personligt skydd t.ex. 

handsktyp, hantering av förbrukade dammsugarpåsar, samt vad som gäller vid 

graviditet och amning 

 Informera arbetstagarna och andra som hanterar objekten eller vistas i lokalerna om 

riskerna 

 Uppmuntra riskmedvetet arbetssätt (företagskultur) genom att t.ex. ta upp riskerna 

med hanteringen och diskutera möjliga gemensamma lösningar 

 Samarbeta med andra muséer för inspiration och andra lösningar 
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7.1.3 Åtgärdsförslag för insektssamlingar  

Nedan följer några specifika förslag vid hantering av Clerklådor från 1740-60, samt 

Schönherrlådor från 1820.  

Tekniska åtgärder 

 Behåll objekten i samlingarna för att minimera att andra personer exponeras för 

arsenik- och blyinnehållande lådor; enligt 15§ punkt 2 i Arbetsmiljöverket föreskrifter 

om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43) 

 Skapa särskilda, välventilerade utrymmen för hantering av Clerk- och Schönherrlådor 

 Skapa ”samlingsfria zooner” (kontor och andra utrymmen) 

 Införskaffa bärbara dammsugare med HEPA filter för att lätt samla upp synligt damm  

 Installera tvättställ (för god handhygien) vid utgången av samlingarna 

 Sätt upp klädhängare i anslutning till samlingarna  

 Inköp labbrockar och skyddshandskar  

 Se över möblemanget i samlingarna för att möjliggöra bättre lokalvård (nu kan man 

inte dammsuga under skåp i samlingarna, varpå damm ansamlas) 

Åtgärder på individ- och gruppnivå 

 Använd skyddskläder (labbrock) vid vistelse i samlingarna eller vid hantering av 

objekt 

 Använd personligt skydd i form av handskar (nitrilhandskar) vid hantering av objekt; 

innanför handskarna kan man ha bomullshandskar   

 Byt handskar regelbundet 

 Tvätta alltid händerna efter hanteringen av samlingarna 

 Gravida och ammande ska inte hantera Clerk- och Schönherrlådor 

 Det är allas ansvar att föreslå bra rutiner samt följa de som finns för att skapa en bra 

arbetsmiljö 

Organisatoriska åtgärder 

 Märk upp samlingarna som ett riskområde med identifierade risker och 

hanteringsrutiner 

 Informera arbetstagarna och andra som hanterar Clerk- och Schönherrlådor om 

riskerna 

 Uppmuntra riskmedvetet arbetssätt (företagskultur) genom att ta upp hanteringen och 

riskerna på gemensamma möten 

 Samarbeta med andra muséer för inspiration och andra lösningar 

 

  



Kemikalier på museum | Anna Klepczyńska Nyström 
 

Sida 44 av 59 
 

7.2 Skärningspunkter i MTO-modellen  

Åtgärdsförslag grupperades enligt MTO-modellen (Figur 2) i tekniska (M), organisatoriska 

(O) och individuella (M) faktorer. De komponenterna som verkar ligga i skärningspunkten för 

M, T och O i MTO-modellen är interna rutiner för hantering, information/utbildning och en 

riskmedveten företagskultur. De är placerade under O (organisation) i MTO-modellen, där 

arbetsledande chefer statuerar gällande förhållningsregler. Interna rutiner för hantering, 

information/utbildning och en riskmedveten företagskultur är en förutsättning för såväl som 

en tekniska åtgärder (T) och en riskmedveten kemikaliehantering (M). På muséet innebär 

tekniska lösningar exempelvis välventilerade utrymmen/arbetsbänkar, installering av tvättställ 

och klädhängare för labbrockar, inköp av personligt skydd och mindre dammsugare med 

HEPA filter. Interna rutiner, kunskap om riskerna och riskmedveten företagskultur kan 

minska exponeringen för kemikalier ytterligare genom individers mer medvetna 

kemikaliehantering. Detta genom att använda personligt skydd vid hantering av 

museiföremål, regelbundet byta arbetshandskar, dammsuga synligt damm och att vara aktiva i 

arbetet med att minska exponeringen på arbetsplatsen.  

7.3 Gravida och ammande en särskilt känslig grupp 
Det är teoretiskt inte är särskilt troligt att vare sig arsenik eller kvicksilver i inandningsluften 

överskrider gällande nivågränsvärden för ämnena i totaldamm då man hanterar museiföremål. 

För såväl arsenikföreningar som kvicksilver måste samtliga exponeringsvägar beaktas. Detta i 

och med att ämnena har akuta effekter vid exponering via hud, förtäring och inandning, men 

framför allt på grund av att de har kroniska effekter. Dammet från däggdjursskinn visade sig 

innehålla bly, som även har reproduktionstoxiska egenskaper. Det innebär särskild risk för 

gravida och ammande. Även den kvicksilverånga som avges från behandlade växter 

(kvicksilverdiklorid) har reproduktionstoxiska egenskaper. De gravida och ammande är en 

särskilt sårbar grupp.  

7.4 Tackord 
Jag vill passa på att tacka Lisa Bond och Ola Mossberg på företagshälsovården Helsa 

företagshälsovård (f.d. Betania) för att ha gett mig förtroende att presentera idén och utföra 

examensarbete på Naturhistoriska riksmuseet. Jag ser fram emot att fortsätta jobba ihop med 

er. Jag vill även tacka forskningschefen Per Ericson på muséet, samt enhetscheferna och 

personalen på enheterna för botanik och zoologi. Tack för allt praktiskt stöd, hjälp och 

engagemang som ni har visat för examensarbetet. Jag hoppas att resultaten underlättar 

muséets prioriteringar i arbetsmiljöfrågor, samt ger råd om fortsatt hantering av 

museiföremålen. Tack även Ann-Beth Antonsson Lundberg, som har varit min handledare på 

KTH. Examensresans process har varit en lärorik resa och tack vare dig blev den en 

utvecklande och trygg sådan. Slutligen vill jag tacka min kära familj för ert tålamod, tolerans 

och bus. Livet känns kul att leva tillsammans med er. Tack för att ni finns.   
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BILAGA 1. MÄTRESULTAT FRÅN KLIMATMÄTNINGAR PÅ MUSÉET 

Mätningar av klimatfaktorer i form av koldioxid (CO2), temperatur och relativ luftfuktighet 

(RH) genomfördes i två lokaler i museisamlingarna. Koldioxid (CO2) och temperatur ligger 

inom ramarna för Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)25, Tabell 8. Den relativa 

luftfuktigheten (RF) kan upplevas som torr. Det finns inga gränsvärden eller 

rekommendationer för en arbetsplats vad gäller relativa luftfuktigheten, men enligt 

Socialstyrelsens riktlinjer för fastighetsägare om de faktorer som påverkar människans 

upplevelse av det termiska klimatet, rekommenderar man att den relativa luftfuktigheten ska 

vara 30–70%. I muséets ena lokal låg man på den nedre gränsen. (Socialstyrelsen, 2005)  

Mätningarna gjordes med en inomhusklimatmätare ”Testo 435-2”, Nordtec Instrument AB. 

Instrumentet var kalibrerat 2015-12-28. 

Tabell 8. Resultat från mätningar av klimatfaktorer i två av muséets lokaler. 

 Temperatur 

(ᵒC) 

CO2 

(ppm) 

RH 

(%) 

Klockslag Anteckning 

Herbariet 23,0 471 29,4 06:55 ”Gropen” 

 23,8 464 29,6 17:09 ”Gång 3” 

Jmfr nattetid 23,2 427 29,1 03:09 ”Gång 3” 

      

Fågelsamling 21,0 469 33,5 17:55 Ett arbetsbord 

 19,7 445 36,2 07:48 Ett arbetsbord 

 19,7 440 36,9 17:48 Ett arbetsbord 

Jmfr nattetid 19,7 443 36,3 03:55 Ett arbetsbord 

 19,4 436 37,6 03:48 Ett arbetsbord 

 

Gällande regelverk: Enligt 16§ i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning 

(AFS 2009:2) kan en mätning av koldioxidhalt indikera om en dålig luftkvalité är kopplad till 

människan. Halten ska vara under 1 000 ppm, där 300-400 ppm är det normala för utomhus. 

Enligt 29§ i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) om 

termiskt klimat finns det en rekommendation om temperatur inomhus: ”Vid stillasittande 

arbete, som är fysiskt mindre ansträngande, bör temperaturen vintertid ligga inom området 

20-24 °C.” (Arbetsmiljöverket, 2013)  

Det finns inga gränsvärden eller rekommendationer för relativa luftfuktighet på en arbetsplats. 

Om lufttemperaturer vintertid är cirka 20 °C, accepteras låg luftfuktighet, men vid högre 

temperaturer (på Herbariet), upplevs luften som obehaglig med klagomål om torr luft. I de 

allmänna råden rekommenderas bland annat städning, för att på så sätt undvika problem med 

damm och statisk elektricitet. (Arbetsmiljöverket, 2013)   

                                                           
25 Momentmätningar av koldioxid (CO2), temperatur och relativ luftfuktighet (RH) gjordes med en 

inomhusklimatmätare ”Testo 435-2”, Nordtec Instrument AB. Instrumentet kalibrerades 2015-12-28.  
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BILAGA 2. TIDIGARE MÄTNINGAR AV ARSENIK OCH KVICKSILVER OCH 

DAMM  

Studien genomförs på muséets herbarie- och mossamlingar, fågel- och däggdjurssamlingar, 

respektive insektssamlingar. Det finns ett antal exponeringsmätningar och kemikaliemätning 

utförda på muséet. Efter genomgång av protokoll från skyddskommittémöten (1973-2000), 

arbetsmiljökommittémöten (2001-2009), samt genom sökning via muséets arkiv, har bilden 

om muséets mätningar kunnat kompletteras. Så längde det fanns protokoll från 

skyddskommittémöten var det lätt att spåra arbetet runt arbetsmiljöfrågor på muséet. År 2010 

ersattes skyddskommittéerna utav centrala samverkansmöten, där arbetsmiljöfrågorna inte är 

lika lätta att följa.  

Sju relevanta rapporter har identifierats. Rapporterna gäller damm, arsenik och kvicksilver i 

arbetsmiljön vid de aktuella samlingarna. Vid sammanställningen har rapporter om formalin, 

styrén, diklorvos, diklorobensen, DDT och vikan sorterats bort. 

1. Analys av arsenik i fågelskåp (27 februari 2015) 

Mätplats: Enheten för zoologi 

Utfört utav:  Betania med hänvisning till anoZona AB 

Mätningen utfördes i samband med att vissa skåp i fågelsamlingen skulle kasseras. 

Damm samlades upp med en privat dammsugare (tagen hemifrån). Det uppsamlade 

dammet analyserades utav SGS Institut Fresenius GmbH (analysmetoden nämns inte).  

Analysmetod: Okänd.  

Anmärkning: Analysen med en detektionsgräns på 0,5 mg arsenik. 

Resultat:  dammet innehöll 190 mg As/kg damm, vilket innebär 0.02% 

arsenik.  

2. XRF-analys för arsenik och kvicksilver i damm, fåglar och växter (2 september 

2015) 

Utfört utav:  Riksantikvarieämbetet, Visby 

Analysmetod: Stationärt XRF-instrument  

Resultat:   

Inget kvicksilver i damm på enheten för botanik (troligen samlat i Regnellsamlingen).  

Tre gulsparvar testades, varav: 

nr 245 monterad vid 1900/2000-skiftet innehöll arsenik.  

nr 988258 skinnlagd på 1900-talet innehöll arsenik.  

nr 20066238 skinnlagd på 2000-talet, innehöll inte arsenik.  

 

En växt som testades (arnica angustifolia" Torne Lappmark, skåp 152B, S-SLU-1426)  

innehöll kvicksilver. Resultatet stämde överens med en tidigare intern UV-analys som 

indikerade på kvicksilverinnehåll (=lila sken på växten vid belysning på ett antal 

ställen). 

3. Kvicksilverdetektering i växter 

Mätplats: Enheten för botanik 

Utförare: Muséets personal 

Mätobjekt: tre växter 
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Analysmetod: UV-lampa 

Resultat: En av växterna (arnica angustifolia, S-SLU-1426) lyste lila vid 

belysning, medan en annan (potentilla nivea, S15-33157) gav ifrån sig vitt sken. Den 

tredje lyste ej (merismodes fasciculata, F14665).  

4. Två separata dammanalyser på Botan (utförda 30 april 2002) 

Mätplats:  Botanhuset (fanerogambotanik och kryptogambotanik) 

Utförare:  NIAQ och Länshälsan 

Analysmetod: GC-UV respektive SPME-analys 

Anmärkning: Varken rapporten från NIAQ eller Länshälsan hittas, men nämns i 

en annan av Länshälsans rapport er (21 september 2002) 

Resultat:  NIAQ:s kemiska (generella?) analys av damm visade på furualer 

och bensaldelhyder, medan Länshälsans analys visade på diklorbensen (ett malmedel) 

och tri(2-kloetyl)fosfat.  

5. Luftanalys på Botan, särskilt med avseende på bland annat diklorbensen (ett 

malmedel) och tri(2-kloetyl)fosfat (rapport daterad 21 september 2002) 

Besöksdatum: 30 april 2002 

Mätplats:  samma platser i Botanhusen som ovan (fanerogambotanik och 

kryptogambotanik)  

Utförare:  Länshälsan, analys av Pegasus Lab (resultat från kolrör- och 

XAD2 luftanalyser). 

Problem:  personal med slemhinneproblem (ögon, näsa, hals) och 

överkänslighetsreaktion vid vistelse i lokaler. 

Resultat:  Sex provtagningsplatser med 20 timmars provtagning visade att 

diklorbensen i luftprover låg under detektionsnivå, medan tri(2-kloetyl)fosfat hittas i 

ett prov i fanerogamsamlingen. 

Åtgärdsförslag:  Önskvärt att separera arbetsplatser från arkivförvaring, sträva efter 

att sänka dammängderna (förbättra städrutiner, ”punktutsug” i skåpen, ”dragbänkar”, 

luftrenare), personlig skyddsutrustning.  

6. Mätning utav 300 bekämpningsmedel i luft (1998-05-08) 

Besöksdatum: mars 1998 

Mätplats: Botanhuset i källare, norra salen (plan 3), preprummet (plan 4) 

Utförare: Miljökonsulterna, analys utav Miljölaboratoriet 

Analysmetod: HRGC/MS 

Anmärkning: Resultat från norra salen och preprummet saknas  

(ref nr 804-2, daterat 1998-05-15) 

Resultat: Inga bekämpningsmedel överstigande 0,05ug/m3 påvisades i 

källaren.  

7. Arsenik i damm (stationära och burna mätningar) och blod hos personalen  

(daterat till 1976-09-24 inklusive en teknisk rapport daterat till 1976-07-14)  

Besök: april 1975 

Problem: Yrkesmedicinsk undersökning 

Mätplats:  Fågel- och vertebratsamlingen, samt konservatorsrum.  
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Utfört utav:  Karolinska Sjukhuset, yrkesmedicinska avdelningen.  

Resultat:   

Blodanalyser redovisas ej, ty det inte finns några kartlagda normalvärden att jämföra 

med, men bedöms som ej avvikande.  

Dammhalter bestämdes såväl som stationärt (1 st) som personburet (6 st). Alla utom 

en person arbetade direkt med arseniklösning, och/eller så kallad ”sågspån-

potatismjölblandning” innehållande arsenik. Den högsta uppmätta personburen 

mätning visade på 0,001 mg/m3 för en arbetsdag. Med dagens NGV för arsenik på 

0,01 mg/m3 motsvarar värdena 1/10 del av det gällande hygieniska gränsvärdet. 

Nämnvärt var att den person som inte jobbade direkt med arseniklösning utan jobbade 

60% av sin tid med djurkatalogisering (kommentar: antar att de var behandlade med 

arsenik), fick den högst arsenikexponeringen. Den personburna dammhalten var som 

högst 0,4 mg/m3.  

Ihopsamlat damm efter hantering av behandlade fåglar innehöll 0,2% arsenik, och från 

vertebratsamlingen 0,0007%.  

Anmärkning:  Förutom arsenik mättes även p-diklorbensen (malmedel). I 

rapporten nämndes även att innan arbetsdagen är slut ska man bespruta (vid behov) 

lokalerna även med ”Pyrinex”. 

Åtgärdsförslag: Man uppmärksammade att ingen använder handskar, fast 

arseniklösningen innehöll fenol, som upptas genom huden.  
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BILAGA 3. EU-HARMONISERAD KLASSIFICERING (ECHA, 2016) 

Arsenik (As) (ECHA, 2016) 

 
 

Diarseniktriklorid (As2O3) (ECHA, 2016) 
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Kvicksilver (ECHA, 2016) 

 

 

Lista över använda faroangivelser till CLP-förordningen (EC 1272/2008): 

H301– Giftigt vid förtäring. 

H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 

H331– Giftigt vid inandning. 

H350 – Kan orsaka cancer. 

H360 – Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.  

H372 – Orsakar organskador.  

H400 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 

H410 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
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BILAGA 4. UPPSAMLINGSPLATSER AV DAMM OCH KONROLL AV KLIMAT 

I muséets zoologiska samlingar samlades det in damm på sex olika platser. Dammet samlades 

från golv i 1700-tals samlingar av fåglar och däggdjur. I utrymmen med fågelsamlingar 

samlades dammet in bakom pelare inklusive från en sopborste. I samma lokal genomfördes 

även mätning av luftkvalitet & termisk klimat. Vidare samlades damm upp från golv (fördelat 

på två analyser) i en kyld däggdjursamling (skinn). I insektssamlingen samlades damm under 

skåp från minst fyra olika rum, vidare damm från allmänna utrymmen på entomologen (plan 

6, så kallad ”rondellen”) samt ett kontorsrum (plan 6).  

Vad gäller botaniska samlingar samlades det in damm, såväl som mätning av luftkvalitet & 

termisk klimat enligt planskissen nedan. Mät- och uppsamlingsplatserna är märkta med: 

Nummer 1-2 i planskissen står för mätplats för luftkvalitet & termiska klimatmätningar, 

medan nummer 3-9 står för damminsamlingsställe. Dammet i mossamlingen samlades från 

samlingshyllor (nr 9), golvdamm i växtsamlingar inkluderande arbetsplatser (nr 3 & nr 6-7), 

allmänna utrymmena representeras med damm från bokhyllor i ett bibliotek (nr 8), samt från 

överskåp i det gemensamma köket (nr 4-5).    

 

 

  

1 
2-3 

 

9 

8 

4-5 

6-7 



Kemikalier på museum | Anna Klepczyńska Nyström 
 

Sida 56 av 59 
 

BILAGA 5. RESULTAT FRÅN XRF-ANALYS AV KVICKSILVER I KÄRLVÄXTER 

OCH MOSSOR 

Nedan följer en illustrering av spridning för kvicksilverinnehåll i växters blad och 

blommor/frukter, där växternas insamlingsår varierar. 1 000 ppm tolkas som 0,01 viktsprocent 

(%) av kvicksilver i växten. 
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BILAGA 6. ARSENIKINNEHÅLL I PÄLSEN PÅ SKINNLAGDA OCH 

MONTERADE GNAGARE OCH ANDRA DÄGGDJUR 
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BILAGA 7. ILLUSTRERING AV BLYINNEHÅLL I VÄXTER OCH MOSSOR 
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BILAGA 8. MUSÉETS INSEKTSLÅDOR 

Clerk, 1740-60 

0,2% arsenik och 2,9% bly 

 
 

Schönherr (blå sidokant), 1820: 8,8% bly 

 

Chevrolat, 1880 

  
    

Schmidt, 19XX-talet Insektslådor med diklorvos, 19XX-talet 

  
 


