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Sammanfattning 
 

Examensarbetet syftade till att undersöka hälsoriskerna vid arbete med 

nanopartiklar av kolloidal kiseldioxid vid ett svenskt företag som bedriver 

kemisk produktion. Studien utfördes på företaget som tillverkar en produkt, 

Produkt A, vars råvara, Råvara B, innehåller de aktuella nanopartiklarna. Målet 

var att minska hälsoriskerna och främja en god arbetsmiljö.  

 

Metoder som användes var litteraturstudier, studier av säkerhetsdatablad, 

granskning av tidigare mätningar utförda av företaget, intervjuer och 

observationer samt en riskanalysmetod och riskbedömningsverktyg.  

 

En forskningsstudie om eventuella hälsoeffekter med nanopartiklar av kolloidal 

kiseldioxid indikerade celltoxisk påverkan på testade humana alveolepitelceller. 

Det påpekades dock att det finns för lite data för att kunna dra slutsatser om hur 

detta skulle kunna appliceras på mänsklig exponering. Andra studier visade inte 

på någon skadlig påverkan. En studie visade att det var möjligt för nanopartiklar 

att passera genom huden. Sammantaget finns lite data och brister i kunskap 

kring hälsorisker och det är därför rimligt att tillämpa försiktighetsprincipen.  

 

Intervjuer med arbetstagarna och observationer av arbetsmoment visade att 

tillverkningsprocessen till stor del var en sluten process och att arbetstagarnas 

exponering för nanopartiklar till största delen skedde vid överföring av produkt 

till transportkärl, rengöring, byte av filter och provuttag. En riskbedömning av 

arbetsmiljön vid tillverkning av Produkt A utfördes. På grund av redan vidtagna 

skyddsåtgärder var det inte troligt att någon högre exponering förekom, men ett 

antal ytterligare åtgärdsförlag identifierades och prioriterades för att ytterligare 

minska arbetstagarnas exponeringsrisker och främja en god arbetsmiljö. Den 

viktigaste åtgärden var att minska spill av koncentrerad Produkt A och utspädd 

Råvara B. Ett flertal av åtgärderna går snabbt att införa och är inte kostsamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
The purpose of this master thesis was to investigate the occupational health 

effects concerning nanoparticles of colloidal silica at a Swedish company that 

conducts chemical production. The study was performed at a company that 

manufactures a product, Product A, whose raw material, Raw material B, 

contains the concerned nanoparticles. The goal was to reduce health risks and to 

promote a good working environment. 

 

Methods used included literature studies, studies of safety data sheets, 

assessment of earlier measurements taken by the company, interviews and 

observations as well as a risk assessment method and tool. 

 

A research study about the potential health concerns regarding nanoparticles of 

colloidal silica indicated a cytotoxic effect on tested human alveolar epithelial 

cells. Although these were the findings of this study, it was also noted that too 

little data was present in order to be able to make any conclusions on effects of 

human exposure. One study showed that it was possible for nanoparticles to 

penetrate the skin. Other studies did not indicate adverse effects. In summary, 

there is too small an amount of data and knowledge gaps exist around health the 

effects. Therefore it is reasonable to apply the precautionary principle.  

 

Interviews with the workers and observations of the operations showed that the 

manufacturing process to a large extent was a closed process and that the 

workers’ exposure of nanoparticles mostly occurred when; transferring the 

product to transportation containers, cleaning, changing of filters and sampling 

of the product. A risk assessment of the working environment in the production 

of Product A was performed. Due to previous precautionary measures taken by 

the company it was not likely that any larger exposure was present. A number of 

additional measures were developed and prioritized in order to further reduce 

the workers’ exposure risks and promote a good working environment. The most 

important measure was to reduce the spillage of concentrated Product A and 

dilute Raw material B. Several of the measures were non-costly and quick to 

implement.  

 

 

 

  



 

 

Förord 
 

Stort tack till min handledare Ann-Beth Antonsson som hjälpt mig att utforma 

examensarbetet.  

 

 

Förkortningar, begrepp och definitioner 
 

Agglomerat: Partiklar som är svagt sammanhållna eller aggregat med en yttre 

yta som är ungefär samma som summan av de enskilda partiklarna (EU-

kommissionen 2011). 

 

Aggregat: Starkt sammanhållna eller förenade partiklar i form av en större 

partikel (EU-kommissionen 2011). 

 

Amorf kiseldioxid: En kiseldioxid utan en kristallin struktur. Kan delas in i: Våt 

process silica, pyrogen eller termisk silica, glasartad silica och efterbehandlad 

silica (MacLaughlin, Chow & Levy 2009).  

 

CLP-förordningen: Klassificering, märkning och förpackning av kemiska 

ämnen och blandningar (Kemikalieinspektionen 2016 a).  

 

Kiseldioxid: En förening bestående av syre och kisel, SiO2 (MacLaughlin, 

Chow & Levy 2009).  

 

Kolloidal kiseldioxid: En typ av våt process-silica, se beskrivning av syntetisk 

amorf kiseldioxid (MacLaughlin, Chow & Levy 2009). Kolloidal kiseldioxid 

kallas även silica-sol (MacLaughlin, Chow & Levy 2009).  

 

Kristallin kiseldioxid (kvarts): En av två former av kiseldioxid (kristallin och 

amorf). Kan vara syntetiskt framställd eller naturligt bildad. Den kristallina 

formen är förknippad med olika negativa hälsoeffekter som till exempel silikos 

och cancer (MacLaughlin, Chow & Levy 2009).  

 

Nanomaterial: Material med en eller flera externa dimensioner, eller en inre 

struktur, lika med eller mindre än 100 nanometer (nm). Materialet uppvisar 

också nya egenskaper jämfört med samma material som inte är i nanoskala (EU-

OSHA 2009). Används i många sammanhang med samma betydelse som 

nanopartiklar. 

 

Nanopartikel: En partikel som har en eller flera yttre dimensioner i storleken 

mellan 1-100 nm (EU-OSHA 2009). 



 

 

 

Partikel: Materia i liten storlek med definierade fysikaliska gränser (EU-

kommissionen 2011). 

 

PVP: Polyvinylpyrrolidone tillhör gruppen polyvinylpolymerer 

(Läkemedelsverket 2006). Polymerer består av molekyler som är uppbyggda av 

flera små enheter, monomerer (ECHA 2016 a).  

 

Silica: Ett annat namn för kiseldioxid SiO2 (MacLaughlin, Chow & Levy 2009).  

 

Tillverkade nanopartiklar: Nanopartiklar som är avsiktligt tillverkade och 

producerade (EU-OSHA 2009).  
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1 Inledning  
 

Nanopartiklar har unika egenskaper som gör att de används inom många olika 

tillämpningsområden. De speciella egenskaperna är inte bara till fördel utan gör 

också att de kan ha en inverkan på miljön och människors hälsa. Det är troligt att 

fler produkter och material som innehåller nanopartiklar kommer att tillverkas i 

framtiden. Därmed kommer också fler arbetstagare att vara involverade i 

produktionskedjan och genom det exponeras för nanopartiklar. Det finns i dag 

brister i kunskap om eventuella hälsofaror med nanopartiklar och mer forskning 

och kunskap behövs inom området. Det behövs också fler studier som specifikt 

studerar exponeringar och hälsorisker utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.  

 

Examensarbetet utfördes på ett företag i Sverige som bedriver kemisk 

produktion. Företaget använder nanopartiklar av kolloidal kiseldioxid som 

råvara (Råvara B) vid tillverkningen av en produkt (Produkt A). Produkt A 

består av nanopartiklar av kolloidal kiseldioxid överdragna (coatade) med 

polyvinylpyrrolidone (PVP). Arbetsgivare har enligt författningen om 

systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, en skyldighet att förebygga 

olycksfall och ohälsa i arbetsmiljön. Detta kan göras genom riskbedömningar, 

åtgärder och uppföljningar. Det aktuella företaget efterfrågade mer information 

om de aktuella nanopartiklarna samt hjälp med att genomföra en riskbedömning 

och ta fram åtgärdsförslag för att minska arbetstagarnas exponering.  

 

1.1 Syfte 
Denna studie syftade till att undersöka hälsoriskerna vid arbete med 

nanopartiklar av kolloidal kiseldioxid vid ett företag som bedriver kemisk 

produktion. Målet var att minska hälsoriskerna och främja en god arbetsmiljö.  

 

1.1.1 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsades till tillverkning av produkt A innehållande 

nanopartiklar från råvara B. Endast exponeringen för nanopartiklar av kolloidal 

kiseldioxid studerades.   

 

1.2 Frågeställningar 
Följande frågeställningar togs fram för att möta arbetets syfte: 

 Vilka hälsorisker föreligger med nanopartiklar av kolloidal kiseldioxid?  

 I vilka arbetsmoment och hur mycket exponeras arbetstagarna under 

produktionen av medierna innehållande nanopartiklar?  

 Vilka åtgärder är lämpliga att vidtas för att minska exponeringen?  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras en allmän bakgrund om nanopartiklar relaterat till 

arbetsmiljö, beskrivning av de aktuella nanopartiklarna, samt tidigare studier 

utförda av företaget.  

  

2.1 Nanopartiklar 
Nanomaterial definieras enligt EU-kommissionen som ett naturligt, oavsiktligt 

uppkommet eller tillverkat material innehållande partiklar i obundet tillstånd, i 

aggregat eller som ett agglomerat, där minst 50 procent av partiklarna i antal-

storleksfördelningen har en eller flera yttre dimensioner i storleken mellan 1-100 

nanometer (nm). EU-kommissionen anger också att med hänsyn till risker för 

miljön, hälsa och säkerhet samt konkurrenskraft så kan ett material i vissa fall få 

kallas nanomaterial även om det innehåller mindre än 50 procent nanopartiklar 

(Potoĉnik 2011).  

 

Jämfört med diametern på ett mänskligt hårstrå är nanopartiklar upp till 10 000 

gånger mindre. Termen nanopartikel kommer från dess storlek där en nanometer 

är 10-9 meter. Nanomaterialet skiljer sig från samma material i större skala 

genom sin storlek, form och ytarea men också genom att ha andra fysikaliska 

och kemiska egenskaper. Nanomaterialens speciella och unika egenskaper gör 

dem intressanta för många olika tillämpningsområden bland annat inom 

informations- och kommunikationsteknik, medicin och läkemedel samt 

ingenjörsvetenskap. De speciella egenskaperna som nanopartiklarna visar är inte 

bara till fördel, de kan också ge olika typer av inverkan på miljön och 

människors hälsa. Det finns idag stora brister i kunskap om eventuella hälsofaror 

med nanomaterial. Det är därför särskilt viktigt att tillämpa 

försiktighetsprincipen vid hantering av nanomaterial i väntan på ytterligare 

resultat från forskning (Europeiska arbetsmiljöbyrån 2016), (Pietroiusti & 

Magrini 2014). 

 

Nanomaterial återfinns naturligt vid till exempel vulkanutsläpp men kan också 

vara en biprodukt från mänsklig verksamhet och återfinnas i till exempel 

dieselavgaser och tobaksrök. Nanomaterial kan även tillverkas och återfinns i 

dag i många olika produkter och inom olika användningsområden. Vissa av de 

tillverkade nanopartiklarna har funnits länge, till exempel syntetisk amorf silika 

i betong, livsmedel och däck. Andra nanopartiklar så som nanotitandioxid i 

solkrämer, nanosilver i textiler och kolnanorör som material i till exempel 

fordon och sportutrustning har utvecklats nyligen. Det pågår hela tiden en 

utveckling av nya nanomaterial och marknaden för dem förväntas växa 

(Europeiska arbetsmiljöbyrån 2016).   
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Det finns studier om nanopartiklar från luftföroreningar i stadsluft (Oberdörster 

2001) och toxikologisk in vitro (laborationsstudier), och in vivo-studier  

(djur/cellstudier), som visar att nanopartiklar har speciella biologiska 

egenskaper. Det är egenskaper som gör att de kan transporteras och återfinnas i 

sekundära målorgan, transporteras genom nervcellers axon och ge dem en 

förmåga att ta sig in i intracellulära delar så som mitokondrier och cellens DNA-

kärna (Pietroiusti 2012). Makrofager, en typ av vita blodceller som är delaktiga i 

immunförsvaret, kan också få svårigheter med att avlägsna och transportera bort 

nanopartiklar (Oberdörster 2001). Nya egenskaper för nanopartiklar som inte 

återfinns hos ursprungsmaterialet/kemikalien skulle kunna introducera 

ytterligare skada eller nya ogynnsamma hälsoeffekter för arbetstagare som 

exponeras. Nanoteknologi är en relativt ny teknologi och därför har inte heller så 

många studier ännu gjorts som belyser risker med arbete med nanopartiklar 

(Pietroiusti & Magrini 2014).  

 

2.2 Aktuella föreskrifter 
Arbetsmiljöverket (2016) skriver att den som tillverkar eller använder 

nanomaterial skall följa samma lagstiftning som gäller för alla kemikalier. 

Föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker skall användas vid riskbedömning 

och framtagande av åtgärder. Arbetet med att anpassa lagstiftningen till 

nanomaterial pågår.  

 

För arbetet med kemisk arbetsmiljö är det främst föreskrifterna, Systematiskt 

arbetsmiljöarbete AFS 2001:1, Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43, samt 

Hygieniska gränsvärden AFS 2015:7 som tillämpas inom området. Dessa 

föreskrifter presenteras i korthet nedan. I avsnitt 2.2.4 presenteras även vissa 

utländska hygieniska gränsvärden. 

 

2.2.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), AFS 2001:1 

Författningen om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 styr arbetet med 

SAM. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker, 

bedriver arbetet och följer upp det på så sätt att olycksfall och ohälsa förebyggs 

och en god arbetsmiljö uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå 

som en naturlig del av arbetet och det skall innefatta både fysiska och 

psykosociala förhållanden i arbetet. Centrala begrepp som tas upp är 

riskbedömning, åtgärder och uppföljning. (Arbetsmiljöverket 2001a).  

 

2.2.2 Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43 

Föreskriften gäller all verksamhet där kemiska riskkällor förekommer. Kemiska 

riskkällor skall undersökas och riskbedömas. Arbete får inte påbörjas innan en 

undersökning och riskbedömning är gjord och eventuella åtgärder är vidtagna 

för att säkerställa en god arbetsmiljö. För kemiska riskkällor som finns angivna i 
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föreskriften om hygieniska gränsvärden, 2015:7, skall exponeringen bedömas 

och jämföras mot det aktuella gränsvärdet.  

 

Eventuella åtgärder som planeras att införas skall prioriteras enligt den så 

kallade åtgärdstrappan. 

 

Åtgärdstrappan 

Kemiska produkter och material bör väljas så att de kemiska riskerna 

tillsammans med andra arbetsmiljörisker på arbetsplatsen blir så små som 

möjligt. Exponeringen, antalet personer som exponeras för skadliga kemikalier 

och olycksrisken skall begränsas genom val av lämpliga arbetsmetoder, 

anpassade lokaler, arbetsutrustning, tidpunkt och plats. Mängden av kemiska 

riskkällor som hanteras på arbetsplatsen skall minskas om detta medför att 

risken kan minskas ytterligare.  

När det behövs ytterligare åtgärder för att minska kvarvarande risker skall 

följande åtgärder i prioriterad ordning ses över: 

1. Finns det möjlighet ta bort eller ersätta den kemiska riskkällan mot en 

annan med mindre risker?  

2. Är det möjligt att utföra arbetet eller processen i ett slutet system? Eller 

att använda olika tekniska åtgärder så som fjärrstyrning för att minska 

riskerna för arbetstagarna?  

3. Kan processventilation eller andra typer av tekniska åtgärder installeras 

eller sättas in nära den kemiska riskkällan? Detta hjälper till att minska 

risken för exponering och spridning av den kemiska risken. 

4. Går det att förlägga arbetet till en särskild tid eller plats så att så få 

arbetstagare som möjligt exponeras? 

5. Om åtgärderna ovan inte är tillräckliga eller möjliga att införa skall 

arbetstagarna utrustas med lämplig personlig skyddsutrustning 

(Arbetsmiljöverket 2014).  

 

2.2.3 Hygieniska gränsvärden, AFS 2015:7  

Arbetsmiljöverket har tagit fram en ny föreskrift om hygieniska gränsvärden 

som kommer att börja gälla från och med den 1 juli 2016, AFS 2015:7. Det är 

denna som studerats och använts i examensarbetet. Föreskriften Hygieniska 

gränsvärden gäller i verksamheter där luftföroreningar förekommer eller bildas. 

Föreskriften har en lista över ämnen och blandningar i luft där det är angivet 

nivågränsvärden och korttidsgränsvärden för de olika luftföroreningarna.  

 

Det finns inget svenskt hygieniskt gränsvärde för det ämne som nanopartiklarna 

består av, kiseldioxid, i kolloidal eller amorf struktur eller gränsvärden specifika 

för nanopartiklar. Nanopartiklar av kolloidal kiseldioxid är dock en form av 

oorganiskt damm och för detta finns nivågränsvärden, inhalerbart 10 mg/m3 och 

respirabelt 5 mg/m3 (Arbetsmiljöverket 2015). Arbete pågår bland annat inom 
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industrin och forskningsgrupper med att ta fram gränsvärden eller riktvärden för 

olika nanopartiklar. Förslag finns på gränsvärden för till exempel nanopartiklar 

av kolnanotuber och titandioxid (van Broekhuizen 2012). 

 

2.2.4 Hygieniska gränsvärden i andra länder 

I Tyskland finns ett hygieniskt nivågränsvärde för amorf silica på 4 mg/m3 

beräknat som totaldamm. Storbritannien har ett nivågränsvärde för amorf silica 

på 6 mg/m3 som totaldamm och 3 mg/m3 som respirabelt damm.  

2.3 Vilka parametrar anses ge nanopartiklar dess speciella 

egenskaper? 
En speciell egenskap som nanopartiklar har är naturligtvis att de är mycket små. 

Detta ger partiklarna unika egenskaper som större partiklar av samma ämne inte 

har (Borm et.al. 2006). Det finns misstanke om att nanopartiklar, på grund av sin 

storlek, i större utsträckning kan tas upp och distribueras i kroppen än större 

partiklar (Antonsson, Christensson, Reinholdsson & Ydrefors 2014). De unika 

egenskaperna relaterade till storleken gör att de i viss utsträckning kan uppföra 

sig på andra sätt än större partiklar av samma ämne. När partiklar blir mindre 

ökar antalet atomer som återfinns på partikelns yta relativt till antalet atomer 

inne i partikeln. Det betyder att nanopartiklar kan bli mer reaktiva än större 

partiklar av samma ämne. Den stora andelen ytatomer kan också göra att 

nanopartiklarna får en förmåga att interagera och håller ihop starkare än annars 

(Borm et.al. 2006). 

 

På grund av starkt sammanhållande krafter formerar sig ofta nanopartiklar i 

aggregat eller agglomerat. Aggregat är en aerosol bestående av heterogena 

partiklar som hålls ihop av relativt starka krafter. Agglomerat är aerosoler som 

innehåller en grupp av partiklar som hålls ihop av relativt svaga krafter som till 

exempel van der Waals krafter, elektrostatiska krafter eller ytspänning. Hur 

partiklarna formerar sig kan påverka nanopartiklarnas toxicitet (EU-OSHA 

2009). 

 

Biologiska effekter från nanomaterial är relaterade till materialets kemiska och 

fysiologiska parametrar. Följande parametrar anses påverka nanopartiklarnas 

biologiska effekter: Morfologi, partikelns kemiska komposition, ytarea, 

koncentrationen, ytkemin samt partikelns reaktivitet i lösning (EU-OSHA 2009). 

 

2.4 Mätproblematik för nanopartiklar 
I dagsläget finns det inga standardiserade mätmetoder för nanopartiklar utan 

mätning sker genom någon av de forskningsmetoder som finns1. Svenska 

                                           
1
 Arbetsmiljöverket, personlig kommunikation, den 9 februari 2016 
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Miljöinstitutet, IVL, har ett pågående projekt där de arbetar med att utveckla 

metoder och strategier för att mäta nanopartiklar i arbetsmiljön. Vidare uppger 

IVL att de har för avsikt att utvärdera olika mätmetoder och att det finns en 

problematik i att mäta nanopartiklar. Vid mätning av till exempel damm mätes 

massan men för nanopartiklar är massan oftast mycket liten även om antalet 

partiklar är mycket stort (IVL 2015). Två alternativa mätmetoder för 

nanopartiklar är koncentration yt-area och antal-koncentration. Yt-area 

koncentrationen är troligtvis den bästa metoden för att förutspå hälsoeffekter vid 

exponering eftersom toxikologiska studier visar att nanopartiklars biologiska 

effekt är kopplad till ytarean. På grund av tekniska svårigheter finns det mycket 

lite data från mätningar av koncentration-ytarea i arbetsmiljön. Den metod som i 

stället fått störst spridning är mätningar av nanopartiklars antal-koncentration 

(Pietroiusti & Magrini 2014). 

Amerikanska National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

har tagit fram en emissionsmätningsteknik för nanopartiklar, Nanoparticle 

Emission Assessment Technique (NEAT), som skall passa för att göra 

mätningar i arbetsmiljön. Metoden använder en kombination av olika instrument 

och mättekniker för att mäta exponeringen för luftburna, tillverkade, 

nanopartiklar i arbetsmiljön. Mätningar sker med hjälp av direktvisande 

handhållna instrument, kondensations partikelräknare (CPC) och optisk 

partikelräknare (OPC) samt kombineras med två filterprovtagningar av luften. 

CPC ger totalantal partiklar i storlek 10 till 1000 nm per m3 luft. Det andra 

instrumentet, OPC, används för att mäta antal-koncentration av partiklar. 

Instrumentet ger det totala antalet partiklar per liter luft i sex olika 

storleksintervall mellan 300 nm - 10000 nm. Tillsammans kan dessa 

mätinstrument påvisa nanopartiklar, till exempel om CPC visar ett högt värde 

för antal-koncentration kombinerat med att OPC visar ett högt partikelantal 

mellan 300-500 nm så tyder det på närvaro av nanopartiklar i luften. Omvänt ger 

ett lågt CPC-värde i kombination med ett högt OPC-värde i det högre 

storleksområdet (>1000 nm) en indikering på att det finns större partiklar eller 

agglomerat i luften.    

De insamlade partiklarna på filtren analyseras med hjälp av elektronmikroskopi 

för att få fram massa koncentration, partiklarnas kemiska sammansättning, 

storlek, form, morfologi och grad av agglomeration. NEAT-metoden kan även 

användas för att utföra personbundna exponeringsmätningar (Methner, Hodson 

& Geraci 2009). 

 

2.5  Möjliga exponeringsvägar för nanopartiklar 
Nanopartiklar kan tas upp av kroppen på olika sätt och de olika 

exponeringsvägarna är viktiga att ta med i en riskbedömning av kemiska ämnen 
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(Krook & Levin 2006). På en arbetsplats kan arbetstagare bli exponerade för 

nanopartiklar under tillverkningsprocesser, vid användning av produkten, 

lagerhållning, transport och vid hantering av avfall. Möjliga exponeringsvägar 

för nanopartiklar är inandning, hudkontakt och förtäring (EU-OSHA 2009).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.5.1  Inandning 

Inandning är den vanligaste exponeringsvägen för luftburna nanopartiklar i 

arbetsmiljö (EU-OSHA, 2013 b). På grund av den stora mängden luft som andas 

in och lungornas stora sammanlagda volym är inandning en av de största 

exponeringsvägarna (Occupational Hygiene learning 2009 a). Fraktionen av 

luftburna partiklar som kan andas in beror på partikelns egenskaper, 

lufthastigheter, luftrörelser samt riktning på luften runt personen. Ju mindre en 

partikel är desto längre ner i lungorna kan den nå (Krook & Levin, 2006). Geiser 

och Kreyling (2010) skriver att nanopartiklar deponeras i hela luftvägarna, från 

de övre luftvägarna ner till alveolerna. Detta sker genom diffusion.   

 

Partiklar som andats in kommer antingen att deponeras på olika ställen i 

luftvägssystemet eller andas ut direkt. Partiklar kan efter sin storlek delas in i 

olika partikelfraktioner: inhalerbar, torakal och respirabel fraktion. 

Nanopartiklar tillhör den respirabla fraktionen som är de partiklar som når ända 

längst ner i lungorna, till alveolerna. Den respirabla fraktionen består av 

partiklar mindre än 16 µm, med en majoritet mindre än 10 µm (Occupational 

Hygiene learning 2009).  

 

Av de olika fraktionerna är det den respirabla fraktionen som är den farligaste. 

Det beror på att fraktionen kommer längst ned i lungorna där partiklarna kan 

lösas upp och komma ut i blodomloppet (Krook & Levin 2006).    

 

2.5.2  Hudkontakt 

Huden har som uppgift att hindra främmande ämnen att komma in i kroppen 

men vissa ämnen har dock en förmåga att tränga igenom den skyddsbarriär som 

huden utgör (Krook & Levin 2006).  

 

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA 2013 b) skriver att 

eventuellt hudupptag av nanopartiklar fortfarande utreds och att intakt, oskadad, 

hud verkar vara en god barriär mot nanopartiklar. Det är dock viktigt att undvika 

och förhindra hudkontakt så långt som möjligt.      

  

2.5.3  Förtäring 

Normalt skall inte förtäring kunna ske av nanopartiklar som hanteras på en 

arbetsplats men dålig handhygien kan leda till upptag av nanopartiklar via 

munnen och matsmältningskanalen (EU-OSHA 2013 b). Det är viktigt att tvätta 

sig noga innan raster för att förhindra upptag via munnen. Ett annat upptag kan 
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också ske via andningsorganen och strupen. De övre luftvägarna är täckta av 

små fina cilia-hår som hjälper till att transportera upp partiklar som andats in 

från lungorna. Cilierna transporterar upp partiklarna som sedan sväljs eller 

spottas ut (Occupational Hygiene learning 2009 b), (EU-OSHA 2013 b). En del 

av de svalda nanopartiklarna skulle kunna vandra igenom tarmepitelet 

(tarmväggen) och transporteras via blodsystemet till olika organ och vävnader 

(EU-OSHA 2013 b).  

 

2.6 Åtgärder för att minska exponering för nanopartiklar 

Arbetsmiljöverket skriver att föreskriften om kemisk arbetsmiljö, AFS 2014:43, 

skall följas vid riskbedömning och åtgärder rörande nanomaterial och 

nanopartiklar (Arbetsmiljöverket 2016). Vid åtgärder för att minska exponering 

för nanopartiklar är det därför viktigt att liksom för andra kemikalier/partiklar 

följa åtgärdstrappan (kontrollhierarkin) enligt AFS 2014:43, Kemiska 

arbetsmiljörisker. Kulinowski och Lippy (2011) anger att kontrollhierarkin 

fungerar väl att appliceras på nanopartiklar. En internationell undersökning 

utförd av International Council on Nanotechnology (ICON) hos tillverkare och 

forskningslaboratorium visade att vidtagna åtgärder inte signifikant skiljer sig 

från de vedertagna säkerhetsåtgärderna som används vid arbete med andra 

kemikalier (ICON 2006).  

I dagsläget innehåller säkerhetsdatablad för kemiska produkter som innehåller 

nanomaterial mycket lite eller ingen information alls om nanomaterialet eller 

vilka skyddsåtgärder som är lämpliga att vidta. För att få fram sådan information 

måste leverantören kontaktas (Arbetsmiljöverket 2016). 

IVL, Svenska Miljöinstitutet arbetar i ett pågående projekt där de bland annat 

skall utvärdera åtgärder som minskar anställdas exponering för nanopartiklar 

(IVL 2015). Mer information inom ämnet förväntas därför komma framöver.  

2.6.1 Eliminering och substitution 

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA 2013 a) skriver att 

arbetsgivaren skall undersöka riskerna med en exponering för nanomaterial och 

därefter se till att exponeringen antingen förhindras eller på ett adekvat sätt 

kontrolleras. Som för andra farliga kemikalier skall i första hand eliminering 

eller substitution av ämnet väljas. Huvudsyftet är att förhindra att arbetstagare 

utsätts för nanopartiklar. Om tillverkade nanopartiklar används för deras 

speciella egenskaper så är inte eliminering eller substitution alltid ett alternativ. 

Balansen mellan önskade egenskaper och effekter skall alltid noga vägas mot 

hälsorisker hos arbetstagarna. Därför bör alltid eliminering eller substitution 

noggrant övervägas.  
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Nanomaterial i form av till exempel pulver som kan bli luftburet skall undvikas 

och i stället bör de mindre farliga formerna i lösning, granulat, pasta eller i fast 

form väljas.  

2.6.2 Tekniska åtgärder 

Nästa steg är att olika tekniska åtgärder införs. Dessa skall införas så nära 

emissionskällan som möjligt. Den mest effektiva tekniska åtgärden är att införa 

ett slutet system, att kapsla in maskiner och processer. På så sätt skapas en 

barriär mellan arbetstagarna och nanomaterialet. Även med ett slutet system 

måste risken för läckor ses över. För processer som inte kan kapslas in kan man 

använda sig av lokal processventilation med partikelfilter i till exempel dragskåp 

eller i ett bås med nedåtriktat flöde. Under speciella förhållanden där 

hanteringen är öppen som till exempel satsning av kemikalier, provtagning eller 

underhåll är användande av andningsskydd en god kontrollstrategi (EU-OSHA 

2013 a).  

  

2.6.3 Organisatoriska åtgärder 

Det bästa sättet att organisatoriskt minska exponeringen är att isolera 

arbetsplatsen där nanomaterialet hanteras. På så sätt minskar man antalet 

personer som kan komma att exponeras. Lokaler där nanopartiklar tillverkas 

eller hanteras bör isoleras eller separeras från andra arbetsplatser. Detta kan 

göras genom att till exempel sätta upp väggar (EU-OSHA 2013 a). 

 

Methner et.al. (2012) rekommenderar att klibbmattor används vid in- och 

utpassager i lokaler där nanopartiklar hanteras. Klibbmattor fångar upp 

nanopartiklar från skor och förhindrar att dessa sprids till andra lokaler.  

 

Arbetsmiljöverket rekommenderar att varningsskyltar sätts upp när 

riskbedömningen kommer fram till att det finns en anledning till att varna. Det 

finns inte angivet i lagstiftningen hur skyltarna skall se ut men man kan till 

exempel använda varningsskylten för fara med en tilläggsskylt som anger farans 

art. Om materialet har en klassificering enligt CLP-förordningen kan 

faropiktogrammet (farosymboler) för denna användas. Även då kan en 

tilläggstext behövas för att uppmärksamma faran2. 

Förutom att minska antalet arbetstagare som exponeras för nanopartiklarna är 

det också viktigt att minimera exponeringstiden, minimera mängden 

nanomaterial som används, mäta halten i luft, samt våttorka ytor regelbundet. 

Arbetstagare som exponeras för kända hälsofarliga nanomaterial skall delta i 

lämpliga hälsoundersökningar. Deras exponering skall också väl dokumenteras.  

                                           
2 Arbetsmiljöverket, personlig kommunikation, den 16 maj 2016 
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Samtliga arbetstagare som exponeras för nanomaterial skall få instruktioner, 

information och träning för att förstå eventuella hälsorisker med nanomaterial, 

samt hur man arbetar för att minimera exponeringen. Om det finns osäkerheter 

kring hur hälsofarligt ett nanomaterial är skall försiktighetsprincipen råda (EU-

OSHA 2013 a).  

 

2.6.4 Personlig skyddsutrustning 

Personlig skyddsutrustning skall enligt åtgärdstrappan väljas som ett sista 

alternativ (Arbetsmiljöverket 2014). För att få fram information om vilken 

personlig skyddsutrustning som är lämplig bör kontakt tas med leverantören av 

nanomaterialet (Arbetsmiljöverket 2016). Även leverantörer av personlig 

skyddsutrustning kan bistå med information. 

 

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA 2013 b) skriver att 

rekommendationer för personlig skyddsutrustning som skall passa för att 

motverka exponering för nanopartiklar är samma som skyddsutrustning mot 

damm och aerosoler. Om skyddskläder som inte är av engångstyp används skall 

riktlinjer tas fram för tvätt och hantering av dessa. Använda skyddskläder får ej 

kontaminera individer eller arbetsplatsen i form av sekundär kontaminering 

(EU-OSHA 2013 a). 

 

I en rapport från ICON (2006) återfinns en undersökning där tillverkare och 

forskningslaboratorium svarat på vilken personlig skyddsutrustning de använder 

vid hantering av nanopartiklar. Där nämner 34 procent att de använder 

skyddsrock av bomull eller nylon, 19 procent att de använder overall (för högre 

exponeringar) och 7 procent att de har rumsbundna skor. De vanligaste 

skyddshandskarna som används består av nitril, latex eller gummi.   

För personlig skyddsutrustning lämplig för att hantera nanopartiklar av kolloidal 

kiseldioxid, se avsnitt 4.3. 

 

2.7 Införande av åtgärder, en förändringsprocess 
Vid införande av åtgärder är det mycket viktigt att använda sig av en bra process 

för att ta fram effektiva och väl fungerande åtgärder3. Vid införande av 

komplicerade åtgärder som inte stämts av med arbetsgivaren och arbetstagarna 

är det stor risk att de inte efterlevs och fungerar i praktiken  

(Sandkull et al 2008). Delaktighet och inflytande är två av de grundläggande 

byggstenarna för en hälsofrämjande arbetsmiljö. För att uppnå en god 

arbetsmiljö är det viktigt att ge individen möjlighet att påverka det egna arbetet 

(Folkhälsomyndigheten 2013).  

                                           
3Ann-Beth Antonsson. Föreläsning om åtgärder. Kungliga tekniska högskolan i 

Stockholm den 18 februari 2016.  
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2.8 Beskrivning av Råvara B, Produkt A och de aktuella 

nanopartiklarna av kolloidal kiseldioxid 
Enligt ett säkerhetsdatablad från en leverantör av en råvara, som använts tidigare 

av företaget och som bedöms som likvärdig, används råvaran inom ett flertal vitt 

skilda sektorer. Det handlar om områden som jordbruk, kemisk industri, 

tillverkning av plastprodukter och tillverkning av datorer. Produkter som 

tillverkas av råvaran är bland andra biocidprodukter, lim, polymerberedningar, 

tvättmedel och rengöringsprodukter. 

 

Syntetisk amorf kiseldioxid är en kiseldioxid utan en kristallin struktur. Amorf 

kiseldioxid kan bland annat delas in i våt process silica och till den gruppen hör  

kolloidal kiseldioxid (silica sol). Renhetsgraden mellan de olika formerna av 

amorf silica varierar till följd av tillverkningsprocessen (MacLaughlin, Chow & 

Levy 2009).  

 

Varken Råvara B, Produkt A eller nanopartiklar av kolloidal kiseldioxid finns 

upptagna i företagets lista kallad, stopp och strategiska listan, eller i 

Kemikalieinspektionens PRIO-databas (Kemikalieinspektionen 2016 b). PRIO-

databasen listar ämnen med miljö - och hälsofarliga egenskaper som bör 

prioriteras i riskminskningsarbete. De finns heller inte i SIN-listan, Substitute It 

Now!, från ChemSec (ChemSec 2016) eller i AFS 2014:43. Inga medicinska 

kontroller krävs i Sverige för att få jobba med nanopartiklar av kolloidal 

kiseldioxid (Arbetsmiljöverket 2005). 

 

Leverantören av Råvara B uppger att råvaran inte är en farlig blandning enligt 

CLP och att ingen EU-märkning behövs. Produkten innehåller 50-60 procent 

vatten (CAS-nummer 7732-18-5) och 30-40 procent kiseldioxid (CAS-nummer 

7631-86-9). Råvaran är en grumlig lösning utan lukt. 

 

Företaget som tidigare levererat råvaran har även en broschyr som beskriver 

råvaran och dess nanopartiklar lite mer utförligt. Där står angivet att råvaran 

innehåller diskreta, sfäriska partiklar av amorf kisel (silica) i det lägre 

storleksområdet för nanopartiklar. Partiklarna är icke-porösa och uppvisar inga 

mätbara tecken på att vara kristallina. Partiklarna är i en vattenlösning och har 

en laddning på ytan vilket gör att de repellerar varandra. Åtgärder skall vidtas 

för att förhindra inandning av höga koncentrationer av vätskeaerosoler av 

råvaran eller dammpartiklar från intorkad råvara. 

 

Produkt A består av kolloidal kiseldioxid med överdrag av PVP. 

Nanopartiklarna i produkten är i storleken 15 till 30 nm med ett medelvärde på 

21-22 nm. I en vattenlösning har partiklarna en medelstorlek på 35 nm och i 

0.15 M NaCl en medelstorlek på 29-30 nm. I säkerhetsdatabladet för produkten 

står skrivet att blandningen inte är klassificerad som farlig enligt förordning 
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(EG) 1272/2008 eller direktivet 67/548/EEG. Det finns inga angivna signalord 

eller riskfraser och den är inte angiven som giftig. Produkten innehåller även 

PVP, CAS-nummer 9003-39-8, (ämnet som nanopartiklarna är överdragna med) 

som inte heller det är klassificerat som farligt.  

 

I säkerhetsdatabladet för produkten står att läsa att de toxikologisk egenskaperna 

för nanopartiklarna inte har utretts och därför måste försiktighetsprincipen råda 

vid användning, lagring, hantering och avfallshantering av råvaran.   

 

Vid tillverkningen av Produkt A kläs nanopartiklarna med PVP, de förblir dock 

nanopartiklar även efter detta steg och får en storlek på 15 till 30 nm. 

 

2.9  Studier utförda av företaget  
Företaget har med hjälp av forskare låtit göra två studier där man studerat om de 

aktuella nanopartiklarna kunde bli luftburna samt ett cytotoxiskt (celltoxiskt) 

test för Produkt A. Resultatet av studierna presenteras nedan.  

 

En laborationsstudie utfördes på Produkt A och Råvara B där man placerade 

produktprover i en petriskål ovanpå en skakapparat. Proverna skakades sedan 

för att simulera en verklig arbetsmiljö och för att möjliggöra spridning av 

partiklar till luften. Prov från luften anrikades på en filterelektrod och proverna 

studerades i svepelektronmikroskop. Storlek och form på partiklarna studerades. 

 

Resultat för Produkt A från svepelektronmikroskopet visade på både sfäriska 

och flakliknande partiklar med skarpa kanter. De större flakliknande partiklarna 

var i storlek 1-50 μm. Det återfanns också en större mängd små partiklar av 

nanostorlek. Från luftprover av Råvara B kunde man se rikligt med 

nanopartiklar i storlek mindre eller lika med 0.1μm (100 nm).   

   

Företaget har också med hjälp av forskare låtit göra en mätning av luftburna 

nanopartiklar vid fyllning av produkt i glasflaskor vid företagets fyllningslina. 

Nanopartiklarna bedömdes kunna bli luftburna under fyllningsprocessen eller 

från mekaniskt slitage av spill som torkat in. De luftburna nanopartiklarna 

förväntades förekomma som fria nanopartiklar, i agglomerat eller tillsammans 

med andra luftburna partiklar. Mätningar gjordes för att bestämma 

partikelkoncentrationen och antal-storlek (number-size) i luften. Det gjordes 

även ett belastningstest då en flaska avsiktligt spilldes ut på golvet. Inga klara 

slutsatser över nanopartikelexponeringen kunde dras. Det gick inte att påvisa 

några ökade koncentrationer av luftburna partiklar under fyllningen eller då 

produkt avsiktligt spilldes på golvet. Storleksfördelningen av partiklar i luften 

dagen efter fyllningsmomentet skulle däremot kunna indikera att nanopartiklar 

frisättes i luften från torkad lösning på golv och fyllningsutrustning. Mätningar 

av partikelstorleken indikerade att frisatta nanopartiklar var kopplade till 
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partiklar i luften eller att de frisatts som agglomerat i storlek runt 58 nm. 

Agglomeraten skulle då ha bildats när spillet torkat in. 

  

Företaget anlitade också ett externt företag som gjorde ett in vitro cytotoxiskt 

(celltoxiskt) test för Produkt A med hjälp av däggdjursceller (L929 

mousefibroblasts). Cellerna exponerades för produkten under 48 timmar. 

Produkten uppvisade ingen toxicitet vid de testade koncentrationerna på 25 och 

10 procent. 
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3 Metoder och material 
Det aktuella företaget tillverkar en produkt som innehöll nanopartiklar och de 

efterfrågade mer kunskap inom området. Därför genomfördes studien på 

företaget. Målet med examensarbetet var att undersöka hälsoriskerna med de 

aktuella nanopartiklarna och främja en god arbetsmiljö. För att uppnå detta 

behövdes kunskap inhämtas om möjliga exponeringsvägar, hälsoeffekter, 

riskkällor under produktionen samt lämpliga åtgärder för att minska 

exponeringen. Detta gjordes genom litteraturstudier, studier av 

säkerhetsdatablad, granskning av tidigare mätningar utförda av företaget, 

intervjuer och observationer samt en riskanalysmetod och 

riskbedömningsverktyg. 

 

3.1 Litteraturstudie 
En granskning gjordes av aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket, skrifter 

om nanomaterial från Europeiska arbetsmiljöbyrån, EU-kommissionen,  samt 

europeiska kemikalieinspektionen, ECHA. För att hämta information från 

vetenskapliga artiklar användes sökbasen KTHB Primo samt PubMed och 

söktermerna: Nanoparticles and colloidal silica or amorphous silica and 

occupational and exposure; Engineered and nanoparticles and review and 

exposure; Toxicology and health and effects and colloidal and silica and 

nanoparticles; Toxicology and health effects and amorhous and silica and 

nanoparticles; Colliodal and silica and PVP and toxicity or health effects or 

exposure; Nanoparticles or nanomaterials and lung and deposition and review; 

Nanoparticles or nanomaterials and measures and prevent and exposure.  

I några fall återfanns originalartiklar genom att studera referenslistan i review-

artiklar samt doktorsavhandlingar inom närliggande områden. Säkerhetsdatablad 

för de olika produkterna och ämnena studerades. Vidare användes även litteratur 

inom arbetsmiljö, kemisk arbetsmiljö, förändringsledning, intervjuteknik och 

deltagande observationer. 

 

3.2 Intervjuer  
Intervjuer används för att få information om vad människor tycker och tänker. 

Resultatet av en intervju ger subjektiv data eftersom det är den intervjuades 

åsikter som samlats in (Osvalder, Rose & Karlsson 2011). 

Ur ett forskningsetiskt perspektiv är det viktigt att de som intervjuas eller 

observeras först får ge sitt samtyckte till att delta i studien det så kallade 

samtyckeskravet. Det är viktigt att deltagarna i studien är fullt medvetna om 

studiens syfte och om sina rättigheter. Det är etiskt viktigt att säkerställa att 

ingen skada kan förorsakas de som deltar i studien (Bell 2016).   
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För studien valdes halvstrukturerade intervjuer med arbetstagarna vilka 

genomfördes med öppna svarsalternativ (Trost 2011). Halvstrukturerade 

intervjuer med öppna svar gav möjlighet att ställa relevanta frågor efter en mall, 

att ställa följdfrågor och möjliggöra för deltagarna att svara enligt eget önskemål 

utan svarsalternativ (Osvalder, Rose, & Karlsson 2011). Eftersom det endast var 

två operatörer som jobbade med tillverkningen av Produkt A valdes både ut för 

intervjuerna. 

 

Intervjuer med 19 intervjufrågor, enligt Bilaga 1, genomfördes med de två 

operatörerna. Frågorna ställdes för att få en förståelse för de olika 

arbetsmomenten och för att ta reda på hur arbetstagarna upplevde sin 

arbetsmiljö. De intervjuade operatörerna var positiva till att intervjuas. 

Arbetstagarnas svar antecknades efterhand på frågeformuläret. Utökade frågor 

ställdes när behov fanns och en öppen fråga ”övriga kommentarer” fanns med. 

Intervju med operatör 1 genomfördes vid ett första besök för att studera 

produktionslinan samt under produktion. Intervjun genomfördes i 

produktionshallen och i arbetstagarnas fika/lunchrum. Intervju med operatör 2 

genomfördes vid två tillfällen i produktionshallen under produktion.  

 

De forskningsetiska frågorna har beaktats genom att deltagarna i intervjuerna 

och observationerna först fick ge sitt godkännande till att delta innan studien 

påbörjades. Deltagarna informerades också om att deras svar inte skulle 

redovisas så att det gick att identifiera vem som svarat vad.   

  

3.3 Observationer 
Observation valdes eftersom det är en objektiv metod som kan användas för att 

samla in information om hur människor beter sig i en utvald verklig situation. 

Det är också ett bra kompetent till intervjuer för att på så sätt få en helhetsbild.  

Observationer ger också kunskap om beteenden som de studerade inte ens själva 

är medvetna om och som därför skulle vara svårt att få information om genom 

endast intervjuer (Osvalder, Rose & Karlsson 2011). 

Deltagande observationer valdes då detta ansågs vara en bra form där det var 

möjligt att interagera med arbetstagarna (Osvalder, Rose & Karlsson 2011). 

Genom detta var det möjligt att både studera arbetsmoment samt genom frågor 

till arbetstagarna inhämta den önskade informationen som behövdes för att göra 

riskbedömningen. De båda operatörerna jobbade skift under den 

tillverkningsomgång som studerades. De observerades därför under olika dagar 

och olika moment i tillverkningen.  

 

Observationerna genomfördes under fyra dagar vid tillverkningen av Produkt A. 

Under observationerna studerades särskilt moment som fanns angivna i 

riskanalysmallen i Bilaga 2 och 3.   
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3.4 Riskanalys och riskbedömning 
Som riskanalys valdes en kvalitativ händelseanalys eftersom undersökningen 

främst fokuserade på exponeringen för en enskild kemisk riskkälla, 

nanopartiklar. Eftersom det finns mycket lite forskning och information om 

nanopartiklar av kolloidal kiseldioxid så var det problematiskt att riskbedöma 

och poängsätta exponeringen för nanopartiklarna. En kvalitativ analys med en 

grov uppskattning av sannolikhet och konsekvens genom ord valdes därför 

(Osvalder, Rose, Karlsson & 2011).  

 

En mall baserad på en checklista för riskbedömning av kemiska ämnen från 

Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket 2011), se Bilaga 2, samt ett 

riskbedömningsverktyg från det aktuella företaget, se Bilaga 3, användes för att 

inhämta information som underlag till riskbedömningen. Möjliga 

exponeringsmoment för nanopartiklar identifierades och exponeringstiden samt 

storleken av exponeringen uppskattades. Därefter togs prioriterade 

åtgärdspunkter fram enligt AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker samt 

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA 2013 a).  

 

3.5 Övriga metoder och anmärkningar 
Kontakt togs också med forskare på arbetsplatsen, Arbetsmiljöverket, 

leverantören av råvaran samt företagets olika leverantörer av personlig 

skyddsutrustning. 

 

Vid kemiska riskbedömningar är det vanligt att göra olika exponeringsmätningar 

detta har dock inte varit möjligt vid denna riskbedömning. Detta beror på de 

svårigheter som finns vid mätningar av nanopartiklar och brist på lämpliga 

analysmetoder samt mät- och analysinstrument. Vetenskapliga artiklar och 

företagets mätningar användes i stället. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 
Metoderna som använts i detta arbete, litteraturstudier, studier av 

säkerhetsdatablad, granskning av tidigare mätningar utförda av företaget samt 

intervjuer och observationer, används för att kunna genomföra en form av 

triangulering. Genom att studera och jämföra resultaten går det att se om de 

visar på samma sak. Detta stärker arbetets reliabilitet. 

 

Metodernas validitet, att de mäter möjlig exponeringen för nanopartiklar, anses 

styrkas genom att intervjufrågor och observationer utgår ifrån en vedertagen 

checklista, riskbedömning – för hantering av kemiskt ämne, utgiven av 

Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket 2011) samt en riskbedömningsmall 

baserad på kraven i AFS 2001:1, framtagen av företaget, se Bilaga 3.  
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4 Resultat och analys  
 

Studien syftade till att undersöka hälsoriskerna vid arbete med nanopartiklar av 

kolloidal kiseldioxid. Målet var att minska hälsoriskerna och främja en god 

arbetsmiljö. 

  

De frågeställningar som skulle besvaras var: 

 Vilka hälsorisker föreligger med nanopartiklar av kolloidal kiseldioxid?  

 I vilka arbetsmoment och hur mycket exponeras arbetstagarna under 

produktionen av medierna innehållande nanopartiklar?  

 Vilka åtgärder är lämpliga att vidtas för att minska exponeringen?  

 

Nedan följer en presentation och analys av resultaten som framkommit genom 

de olika metoderna som använts. Övriga resultat som inte relateras till 

nanopartiklar redovisas i Bilaga 4.  

 

4.1 Tillverkning av Produkt A samt en beskrivning av 

arbetsplatsen 
Två operatörer arbetar med produktion av Produkt A samt två ytterligare 

produkter, även de innehållande nanopartiklar av kolloidal kiseldioxid. 

Arbetstagarna uppgav att det tar åtta dagar (vardagar, eventuellt en extra dag för 

rengöring) att producera produkten och att de är två operatörer som arbetar med 

tillverkningen. Produkt A tillverkas ca 12 gånger per år och två liknande 

produkter, också de innehållande nanopartiklar, tillverkas ca sex gånger var per 

år. Sammanlagt sker tillverkning av produkter som innehållande nanopartiklar 

ungefär 24 gånger per år. Operatörerna angav att de tillverkade ungefär hälften 

var av dessa. Arbetstagarna jobbar även med annan typ av produktion. De jobbar 

tvåskift dag- eller eftermiddag/kvällstid. 

 

Produktionen sker i en långsmal fabrikslokal utan fönster. Det finns ingen 

diskho eller handfat i lokalen, möjlighet till handtvätt eller diskning av material 

finns i en angränsade lokal. Lokalen används även som genomgång till andra 

delar av fabriken och till annan produktion. Processen är till stor del en sluten 

process som styrs med hjälp av en styrdator och beredningen sker i ett stort 

rostfritt processkärl. Råvaror satsas genom en manlucka, en fast tratt på kärlet, 

genom fasta rör och genom slangar. Vid tillverkningen används ca 600 liter av 

Råvara B vilket ger runt 1000 liter av Produkt A. I Tabell 1. presenteras olika 

arbetsmoment uppdelat på produktionsdagar under tillverkning av Produkt A. 
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Tabell 1. Olika arbetsmoment under tillverkning av Produkt A. 

Dag Arbetsmoment 

1 Rengöring processkärl och satsning av PVP 

2 Satsning kolloidal kiseldioxid, natriumborhyrid och kiselgur 

3 Filterbyten 

4-7 Filtrering och övervakning via styrsystem 

8 Provuttag 

9 Rengöring och fyllning av transportkärl 

10 Rengöring av transportkärl 

 

Arbetstagarna har ett fika/lunchrum och kontorsplatser i samma byggnad. 

Omklädningsrum för herrar finns i samma byggnad medan omklädningsrummet 

för damer ligger i en annan byggnad längre bort. Omklädningsrummet för damer 

nås genom ett kulvertsystem. 

Den aktuella processlokalen har en omblandande ventilation där tilluften 

kommer in genom ett ventilationsdon placerat i taket i den ena delen av lokalen 

och frånluften sugs ut längs med golvet. Luftomsättning (specifika luftflödet) 

sker 9,2 gånger i timmen. Det finns även processventilation (punktutsug på en 

rörlig arm) som används vid tillverkning av produkt A. Processventilationen 

testas regelbundet med hjälp av ett röktest. Vid ett röktest genereras rök i 

närheten av processventilationen och sedan studeras hur effektivt 

processventilationen fångar upp och transporterar bort röken. Den aktuella 

processventilationen blev godkänd vid det senaste röktestet enligt företagets 

uppställda kriterier.   

 

4.2 Hälsorisker med kolloidala nanopartiklar av kiseldioxid, 

Råvara B och Produkt A 
Databassökningar efter vetenskapliga rapporter och artiklar rörande 

hälsoeffekter efter exponering för kolloidala eller amorfa nanopartiklar visar att 

mycket lite forskning och information finns inom området.  

 

Hälsoeffekter efter inandning av amorf kiseldioxid har studerats något mer. 

MacLaughlin, Chow & Levy (2009) skriver att de negativa hälsoeffekterna som 

ses efter inandning av kristallin kiseldioxid inte kan ses efter exponering för 

amorf kiseldioxid. Få undersökningar hos arbetstagare har dock gjorts. Det 

begränsade antalet studier som finns visade inte på hälsofarliga effekter till följd 

av exponering för olika former av amorf kiseldioxid. På grund av det starkt 

begränsade antalet studier som gjorts är det dock svårt att komma till några 

tillförlitliga slutsatser (MacLaughlin, Chow & Levy 2009). Det skall påpekas att 

undersökningarna som gjorts ovan inte specifikt berör nanopartiklar av amorf 
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kiseldioxid. Det är känt att nanopartiklar av ett ämne kan ha helt andra 

egenskaper än det ursprungliga ämnet (Borm et.al. 2006). Det skulle kunna leda 

till ett helt annat resultat för amorf kiseldioxid i form av nanopartiklar. 

 

En studie rörande hudupptag av amorfa nanopartiklar av kiseldioxid visade att 

upptaget var beroende av partikelstorleken, partikelytans laddning och om huden 

var intakt eller skadad. Vid en hudskada passerade fler nanopartiklar huden och 

återfanns i mänsklig vävnad än om huden var intakt. De fann också att huden 

effektivt kunde blockera nanopartiklar av en storlek över 75 nm även vid en 

mild hudskada (Rancan et.al. 2012). De aktuella nanopartiklarna är lika med 

eller under 30 nm, vilket skulle kunna göra det möjligt för dem att passerar 

huden. I ett försök som gjordes av Ryu et.al. (2014) applicerades nanopartiklar 

av amorf kiseldioxid på huden hos råttor för att studera eventuellt hudupptag. 

Försöket pågick under 90 dagar. Inga inre organskador kunde ses upp till en dos 

på 2 000 mg/kg hos råttorna. Dock påpekar de att huden hos råttor och människa 

skiljer sig åt på många sätt, bland annat genom graden av igenomtränglighet och 

absorption.    

 

Fede et. al. (2014) visade i ett försök utfört med humana alveolepitelceller 

(lungceller), A549, att 9 nm och 18 nm kolloidala nanopartiklar av kiseldioxid 

gav upphov till inflammatoriska och apoptosiska (programmerad celldöd) 

cellresponser. Ju mindre partikeln var desto större var cellresponsen. Författarna 

skriver dock att det finns för lite data för att dra slutsatser om hur den använda 

dosen skulle kunna jämföras med mänskliga exponeringar. Vid ett cytotoxiskt 

test som företaget låtit göra på däggdjursceller (L 929 mousefibroblasts) för 

Produkt A uppvisade produkten ingen toxicitet vid de testade koncentrationerna 

på 25 och 10 procent. Dock visade studien av Fede et. al. att en effekt kunde ses 

på humana alveolepitelceller. 

 

Säkerhetsdatabladet för råvaran anger att när aerosoler avsiktligt produceras vid 

till exempel sprayapplikationer så kan respirabla droppar eller damm bildas som 

kan irritera andningsvägarna och orsaka hosta. Vid den aktuella arbetsplatsen 

förekommer ingen avsiktlig sprayapplikation. Säkerhetsdatabladet anger också 

att upprepad inandning av råvaran kan ge reaktion från andningsvägarna även 

om produkten är amorf och inte i kristallin form.  

 

Vid längre hudexponering kan råvaran orsaka uttorkning och sprickor i huden 

hos en del individer. I ett informationsblad från en leverantör av en likvärdig 

råvara står det att kontakt med kolloidal silica kan orsaka övergående hud- och 

ögonirritation. Europeiska kemikalieinspektionen, ECHA, har i sitt dokument 

”Substance information” inte klassat ämnet som hälsofarligt (ECHA b 2016). 
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Sammanfattningsvis finns det i dagsläget för lite information för att kunna göra 

en trovärdig bedömning av de aktuella nanopartiklarnas eventuella toxicitet eller 

hälsofara. Det finns indikationer på hälsoeffekter i till exempel studien av 

effekter på alveolepitelceller. En studie visar också på att nanopartiklarna kan 

tas upp av huden. Slutsatsen blir därför att det är rimligt att använda sig av en 

försiktighetsprincip.     

  

4.3 Personlig skyddsutrustning för att minska exponering för 

nanopartiklar av kolloidal kiseldioxid 
Personlig skyddsutrustning bör enligt åtgärdstrappan i AFS 2014:43, Kemiska 

arbetsmiljörisker, väljas som ett sista åtgärdsalternativ. Lämplig personlig 

skyddsutrustning valdes ut baserad på information i säkerhetsdatablad samt i 

samråd med leverantören av skyddsutrustningen. 

 

Handskar: Handskar skall väljas tillsammans med handsktillverkaren utifrån 

den information som finns om nanopartiklarna som hanteras (EU-OSHA 2013 

b). Kontakt togs med Ansell4 som levererar skyddshandskar till det aktuella 

företaget. Nanopartiklar av kolloidal kiseldioxid beskrevs och handskföretaget 

kom med rekommendationer enligt följande: För arbete där det finns ett behov 

av engångshandskar rekommenderar Ansell handskar av nitril av god kvalitet så 

som TouchNTuff 92-600, 92-605, TNT Blue 92-670, Microflex Supreno EC 93-

853, Microflex Supreno SE 93-843 eller neoprene engångshanskar NeoTouch 

25-101 eller 25-202. Det är av yttersta vikt att regelbundet byta handskar och att 

byta så fort som möjligt om det kommit lösning med nanopartiklar på 

handskarna. Ansell skriver att om det är möjligt att använda dubbla handskar så 

är det ett bra alternativ.  

 

Säkerhetsdatabladet för Råvara B anger att handskar av stabilt material till 

exempel butylgummi eller nitrilkautschuk (nitril) med en materialtjocklek på  

≥ 0,35 mm skall användas. 

 

Andningsskydd: Om det hygieniska gränsvärdet överskrids rekommenderas 

företaget som levererar Råvara B att man använder ett andningsskydd med P2-

filter. Företaget 3M anger att alla deras partikelfilter skyddar mot nanopartiklar.  

Andningsskydden Aura 9322 (partikelfilter P2) samt helmask 3M 6800 S och 

6900 S med partikelfilter P3, som arbetstagarna har att tillgå är två bra 

alternativ5. Om misstanke finns om hög halt nanopartiklar i luft bör dock filter 

av P3-typ användas enligt försiktighetsprincipen.   

 

                                           
4 Personlig kommunikation, Ansell, den 23 mars 2016. 
5 Personlig kommunikation, 3M Personal Safety Division, den 2 maj 2016. 



21 

 

Skyddsglasögon: Om inte andningsskyddet även skyddar ögonen så bör 

skyddsglasögon som sitter tätt mot ansiktet användas (EU-OSHA 2013 b).  

 

Skyddskläder: Textilier som består av material som inte är vävt (nonwoven) är 

att föredra framför vävt material. Materialet skall gärna ha egenskaper som gör 

att det inte drar åt sig eller släpper ifrån sig damm. Hög-densitets polyethylene 

är ett sådant material. Det rekommenderas att undvika användning av kläder 

tillverkade av bomull (EU-OSHA 2013 b). Arbetsplatsen är dock 

explosionsklassad (EX-klassad) vilket kräver att skyddskläder som består av 

minst 40 procent bomull används. Detta för att minska risken för statisk 

elektricitet som i värsta fall skulle kunna leda till en explosion.  

  

4.3.1 Befintlig personlig skyddsutrustning 

Skyddsutrustning som finns att tillgå är handskar, engångs av nitril och andra 

värmetåliga tjockare handskar. Vidare finns hörselskydd, öronproppar, 

skyddsglasögon, skyddsskor med stålhätta, andningsskydd från 3M modell Aura 

9322 med partikelfilter P2 av engångstyp samt helmask 3M 6800 S och 6900 S 

med patikelfilter P3. Arbetskläder som används är skjorta, långärmad tunn tröja, 

arbetsbyxor och strumpor. Materialet i byxorna består av 65 procent polyester 

och 35 procent bomull, långärmade tröjan består av100 procent bomull och 

skjortan, en blandning av 80 procent bomull och 20 procent polyester. 

Arbetskläderna används även i fika/lunchrummet och i företagets restaurang.  

 

Värmetåliga handskar används när det finns risk för brännskada och 

engångshandskar av nitril används vid kontakt med råvaran, produktrester och 

rengöringsvatten innehållande lut. Skyddsglasögon används under hela arbetet. 

Andningsskydd kan användas vid satsning av PVP om arbetstagarna upplever att 

de känner obehag från dammet som uppstår. Andningsskydden används i 

dagsläget inte för att förhindra exponering för nanopartiklar. Arbetskläder byts i 

regel cirka en gång i veckan och direkt vid spill. De uppger att de använder 

skyddsutrustningen som finns till hands. Arbetstagarna tar nya skor när de är 

slitna och slänger använda engångshandskar. De tar nya värmetåliga handskar 

när de ser dåliga ut. 

 

Sammanfattningsvis använder arbetstagarna skyddshandskar av nitril6 vilket 

skall ge ett bra skydd mot nanopartiklar om de används på rätt sätt. Handskar av 

nitril är också enligt ICONs undersökning från 2006 en av de mest använda 

handskarna för att minska exponeringen för nanopartiklar. Arbetstagarna har 

andningsskydd att tillgå men använder inte dessa för att skydda sig mot 

nanopartiklar. De andningsskydd som finns på arbetsplatsen skall enligt 

                                           
6 Personlig kommunikation, Ansell, den 23 mars 2016. 
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tillverkaren 3M ge ett gott skydd mot nanopartiklar. Enligt 

försiktighetsprincipen är det dock bra att använda sig av ett andningsskydd med 

partikelfilter P3 om det skall användas för att minska exponeringen för 

nanopartiklar. Arbetstagarna använder även skyddsglasögon under tiden de 

vistas i produktionslokalen vilket stämmer bra överens med 

rekommendationerna från EU-OSHA (2013 b). Det är inte möjligt för 

arbetstagarna att använda sig av skyddskläder av annat material än minst 40 

procent bomull. Detta beror på att lokalen är explosionsklassad (EX-klassad) 

vilket kräver att skyddskläder som innehåller minst 40 procent bomull används.  

 

4.4 Riskbedömning och analys 
I det stora hela är processen vid tillverkningen av Produkt A en sluten process 

som styrs och övervakas via ett styrsystem. Genom att ha en sluten process 

skapas en barriär mellan arbetstagarna och nanomaterialet. Även med ett slutet 

system finns det dock risker med läckor som måste ses över (EU-OSHA 2013 

a). Arbetstagarnas exponering för nanopartiklar sker till största delen då 

processen inte längre är ett slutet system. Detta sker vid överföring av produkt 

till transportkärl, rengöring, byte av filter, provuttag och läckage av aerosoler 

från ventiler. De mest betydande exponeringsvägarna är inandning och 

hudkontakt men även förtäring kan förekomma. Både råvaran och produkten 

hanteras i form av lösning vilket är ett säkrare alternativ än till exempel 

nanopartiklar i pulverform (EU-OSHA 2013 a). Den till stor del slutna 

hanteringen, god ventilation, användning av handskar och hantering av 

nanopartiklar i form av lösning bidrar till att minska arbetstagarnas exponering.  

 

Vid samtliga exponeringstillfällen rör det sig om mindre mängder spill. Rester i 

slangar av utspädd Råvara B och koncentrerad Produkt A rinner vid några 

tillfällen ut på golvet. Det handlar då om uppskattningsvis mindre än fem liter. 

Skyddshandskar kommer i kontakt med produkten och råvaran så att handskarna 

fuktas. Arbetstagarna doppar aldrig ner händerna och handskarna i lösningarna.. 

Processen är till stor del en sluten process och exponeringen troligtvis låg. På 

grund av osäkerheten kring hälsorisker med nanopartiklar av kolloidal 

kiseldioxid bör dock försiktighetsprincipen användas och ansträngningar för att 

ytterligare minska exponeringen göras.    

 

Två arbetstagare arbetar med produktionen av Produkt A samt två andra 

produkter också de innehållande nanopartiklar av kolloidal kiseldioxid. En 

enskild operatör tillverkar någon av produkterna ungefär en gång i månaden. 

Vid tillverkningen av Produkt A innehåller processen nanopartiklar under ca 

fem dagar. Om de två andra produkterna tillverkas på ett liknande sätt  

föreligger exponeringsrisk för nanopartiklar ungefär fem dagar per månad. 

Under större delen av månaden föreligger därför ingen risk för exponering vilket 

är bra då det minskar den enskilde arbetstagarens sammanlagda exponering.         
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De anställda upplevde ibland att det var tidspress under tillverkningen men det 

berodde då oftast på att det var mycket att göra med annan typ av tillverkning 

och att de fick springa mellan. Tidspress skulle kunna leda till att misstag begås 

i arbetet eller att säkerhetsmoment som tar lite längre tid medvetet kan hoppas 

över för att vinna tid (Reason 1997). Det är därför viktigt att i möjligaste mån se 

till att det inte uppstår tidspress vid produktionen.  

 

Lokalen var avgränsad från de andra produktionslokalerna men användes också i 

viss mån som genomgångslokal och även till viss del till annan produktion. 

Dörrarna till lokalen var för det mesta stängda men stod öppna vid några 

tillfällen. Genom att lokalen är avgränsad kan man organisatoriskt minska 

exponeringen och antalet personer som kan komma att exponeras (EU-OSHA 

2013 a). Dock bidrar det faktum att lokalen används som en genomgångspassage 

till att nanopartiklar skulle kunna spridas till andra lokaler. För att minimera 

spridningen av nanopartiklar är det därför önskvärt att lokalen så långt det går 

inte används som passage och att dörrarna hålls stängda. Genom att införa 

klibbmattor vid in- och utpassager till rummet skulle spridningen av 

nanopartiklar kunna minskas (Methner et.al 2012). Om det är möjligt att inte 

använda rummet som en passage så skulle rumsbundna skor för arbetstagarna 

vara ett bra alternativ för att minska spridning till andra lokaler. Detta används 

enligt ICONs undersökning (ICON 2006) av andra företag för att förhindra 

spridning av nanopartiklar.      

 

Företagets mätresultat indikerade att nanopartiklarna bildade agglomerat vid 

spill och att agglomeraten frisattes i luften från torkad lösning från golv och 

fyllningsutrustning. Samtidigt visade laborationsförsöket, där både råvaran och 

produkten hälldes i petriskålar och skakades, att även fria nanopartiklar kunde 

frisättas i luften från lösningarna. De båda försöken indikerade att de aktuella 

nanopartiklarna kan frisättas som agglomerat, kopplade till partiklar i luften eller 

som fria nanopartiklar. Även om nanopartiklarna formar sig till agglomerat 

tillhör de den respirabla fraktionen, mindre än 16 µm, av partiklar som kan nå 

längst ned i lungorna och vidare ut i blodomloppet. För att minska spridning av 

luftburna nanopartiklar är det således viktigt att både minska aerosolbildning 

och spill. 

 

I dagsläget finns det brister i kunskap om vilka hälsoeffekter nanopartiklar av 

kolloidal kiseldioxid kan ha. Därför går det inte att göra en trovärdig bedömning 

av de aktuella nanopartiklarnas eventuella hälsoeffekter. Detta gör det svårt att 

bedöma konsekvenserna av en exponering. Det finns indikationer på 

hälsoeffekter i till exempel studien av effekter på alveolepitelceller (Fede et.al. 

2014). En studie visar också på att nanopartiklarna kan tas upp av huden 

(Rancan et.al. 2012). Slutsatsen blir därför att det är rimligt att använda sig av 

försiktighetsprincipen.     
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Det finns för lite information för att kunna bedöma om varningsskyltar borde 

sättas upp och vilken fara de i så fall skulle varna för. Det är likadant för 

hälsoundersökningar av arbetstagarna. Enligt min studie finns idag inga kända 

vedertagna hälsoeffekter rörande nanopartiklar av kolloidal kiseldioxid som 

skulle kunna motivera hälsoundersökningar av arbetstagarna. På grund av 

osäkerheten med hälsoeffekterna hos nanopartiklar av kolloidal kiseldioxid är 

det därför viktigt att tillämpa försiktighetsprincipen vid hantering av Råvara B 

och Produkt A. Råvaran och produkten bör därför behandlas som potentiellt 

farliga ämnen och exponeringen för arbetstagare minskas så långt det går. Detta 

bör göras för att säkerställa att en god arbetsmiljö uppnås.   

 

Flera åtgärdsförslag för att minska exponeringen har tagits fram. Dessa 

presenteras under de olika exponeringstyperna. Åtgärderna presenteras även i en 

prioriterad ordning i tabell 2. Övriga åtgärder som ej är prioriterade återfinns i 

stycke, 4.4.4. Lämpliga åtgärder har valts med lagstiftning och litteraturen som 

stöd men också genom att se hur andra företag har valt att skydda sig mot 

exponering för nanopartiklar.  

 

Vid förslag på åtgärder är hänsyn tagen till åtgärdstrappan och dess prioritering 

av åtgärder enligt AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker. Det är i detta fall 

inte möjligt att byta ut eller ta bort Råvara B, vilket annars skulle vara det 

naturliga steget som skulle ge störst effekt för att minska eller helt ta bort 

exponeringen. Föreslagna åtgärder för att minska exponering för nanopartiklar 

har identifierats och prioriterats med hänsyn taget till åtgärdstrappan och till 

råden angivna av European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA 

2013 a). Flera av åtgärderna går snabbt att införa och medför ingen större 

kostnad. Innan några åtgärder införs är det viktigt att de stäms av med 

arbetsgivaren och arbetstagarna så att de efterlevs och fungerar i praktiken.  På 

så sätt ger man arbetstagarna en möjlighet att påverka den egna arbetssituationen 

vilket främjar en god arbetsmiljö.   

 

4.4.1 Risker för inandning samt föreslagna åtgärder 

Arbetstagarna använder i dagsläget inget andningsskydd för att skydda sig mot 

nanopartiklar. Företaget som levererar råvaran skriver att andningsskydd skall 

användas om det hygieniska gränsvärdet överskrids. Eftersom luftväxlingen i 

lokalen är god, tillverkningsprocess är sluten och både råvaran och produkten 

hanteras i flytande form så är det inte troligt att några högre halter förekommer 

eller att gränsvärdet överskrids. Personalen är också måna om att snabbt spola 

bort spill med destillerat vatten vilket också minskar risken att nanopartiklarna 

blir luftburna i form av damm. Andningsskydd vid den aktuella tillverkningen 

bedöms därför inte behövas. Det är dock viktigt att enligt försiktighetsprincipen 

arbeta för att hålla nivåerna av nanopartiklar i luft så låga som möjligt. 
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Tillverkningen startade med att hela produktionsutrustningen rengjordes med 

hett destillerat vatten och 1 M (molar) NaOH enligt ett rengöringsprogram. 

Produktionsutrustningen var rengjord efter senaste tillverkningen och detta var 

ytterligare en rengöring innan den nya produktionen startade. 

   

Vid rengöringen av slangar, kärl och filter när hett destillerat vatten sprutades 

runt var ibland ventiler inte helt stängda vilket skulle kunna leda till att aerosoler 

med kvarvarande produktrester bildades. Detta gällde främst då 

processutrustningen och transportkärlet rengjordes efter produktionen av 

Produkt A. Detta skulle kunna leda till inandning och exponering för 

nanopartiklar. Arbetstagaren funderade på om det kunde vara farligt vilket är 

svårt att svara på då exponeringen är svår att bedöma och hälsoriskerna med 

nanopartiklarna inte är tillräckligt utredda. Om rengöringen av kärlen fungerar 

väl så borde produktresterna föras bort men för att minimera riskerna för att 

aerosoler bildas skulle det vara önskvärt om ventilerna kunde vara stängda under 

rengöringen. Det är dock inte säkert att detta är möjligt att genomföra eftersom 

det eventuellt skulle kunna medföra andra risker som till exempel 

explosionsrisker. Detta måste noga undersökas innan något sådant införs.  

 

Arbetstagarna uppgav att det blev en speciell lukt när man rengjorde med hett 

vatten, speciellt vid rengöring av filterhusen med tillhörande metallbricka. Den 

speciella lukten kändes under rengöringen men är dock svår att förklara.  

  

Transportkärlet rengjordes efter användning med 1M lut och destillerat vatten. 

Detta styrdes via styrsystemet. Arbetstagarna kunde välja mellan två olika 

tillvägagångssätt vid rengöringen. Vid alternativ ett ställs transportkärlet med 

avloppsventilen direkt ovanför en brunn tillhörande fabriksavloppet. 

Rengöringsvätskan släpps direkt ut i avloppet och det sprutar ut en del vätska 

runt brunnen vilket skulle kunna bidra till att aerosoler med nanopartiklar bildas. 

Vid alternativ två monteras en slang på avloppsventilen som leder vätskan direkt 

ut i avloppet. Alternativ två är att föredra eftersom det föreligger mindre risk att 

aerosoler bildas. 

   

Vid satsning av natriumborhydrid bildas vätgas. Denna hålls under kontroll med 

hjälp av kvävgas som tränger undan syret under produktionen. Vid högt tryck 

öppnas en processventilation som hjälper till att hålla trycket nere. Skulle det bli 

för högt tryck i processkärlet finns ett larm som varnar. Om trycket ändå inte 

sänks finns ett sprängbleck (tunn hinna med metall) som sprängs och öppnar upp 

kärlet så trycket blir lägre. Detta för att hela kärlet inte skall riskera att sprängas. 

Bildandet av vätgas skulle kunna vara en explosionsrisk om kontrollåtgärderna 

inte fungerade. En spridning av nanopartikellösning skulle kunna ske vid en 

eventuell explosion. Det finns ingen öppen eld, heta ytor eller gnistor i 

produktionslokalen och lokalen är explosionsklassad (EX-klassad). 
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Högre halter av aerosoler skulle kunna bildas vid en olyckshändelse som till 

exempel om en slang eller en ventil går sönder. Detta skulle kunna ske vid 

satsning av råvaran eller vid överföring av produkten till transportkärlet, vilket 

skulle kunna leda till att lösningen sprutades ut.  

  

Arbetstagare upplevde att luften i lokalen var torr och att det kändes torrt i 

näsan. Funderingar fanns på om det kunde ha med kiseldioxiden att göra men 

det är svårt att visa att det skulle bero på den.    

 

Vid överföring av Produkt A till transportkärl sker spill på golvet då slangen 

mellan processkärlet och transportkärlet kopplas loss. Spill på golv av utspädd 

Råvara B sker då slangen mellan processkärlet och råvarukärlet kopplas loss. 

När rester av produkt rinner ut på golvet spolar arbetstagarna rent med 90-

gradigt vatten och skrapar ner vattnet i en golvbrunn med hjälp av en 

gummiskrapa. Oftast görs detta direkt men ibland är arbetstagarna sysselsatta 

med annat och det dröjer en tid innan spolningen sker. Arbetstagarna uppger att 

produkt som runnit ut på golv och metallytor snabbt stelnar och bildar en hård 

yta som är svår att få bort. Företagets undersökningar indikerade att 

nanopartiklar kunde frisättas i luft från lösning och från gamla torra inlagringar i 

form av damm. Spill skulle därför eventuellt kunna leda till inandning av 

nanopartiklar i form av aerosoler eller damm och bör därför så långt det går 

undvikas. 

 

Arbetstagarna uppgav att de själva städar fabriksgolvet en gång i månaden. Det 

gör de genom att spola med varmt vatten (ca 70 °C) samtidigt som de borstar 

och skrapar golvet med en gummiskrapa. Ibland använder de en skurmaskin som 

rengör med rengöringsmedel. De får själva välja vilken metod de vill. Det går 

dock inte att rengöra under processkärl och ledningar med skurmaskinen utan 

det får göras för hand med vatten och en gummiskrapa. Risken för inandning av 

nanopartiklar i samband med månadsrengöringen borde vara låg eftersom spill 

som innehållande nanopartiklar omedelbart skall spolas bort samt att 

månadsstäd utförs som en våt process. 

 

EU-OSHA (2013 a) rekommenderar att man regelbundet våttorkar ytor för att 

avlägsna nanopartiklar. Genom att göra så minska man risken för inandning av 

nanopartiklar i form av damm.     
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Förslag på åtgärder för att minska exponering via inandning 

 Minska spillet på golv av koncentrerad Produkt A. Finns det möjlighet 

att få ut lösningen i slangarna innan de kopplas isär, så att det inte rinner 

ut på golvet?   

 Minska spillet på golv av lösning innehållande utspädd Råvara B eller 

Produkt A 

 Om möjligt, ha ventiler i processutrustningen stängda vid rengöring. 

Detta görs för att minska bildandet av aerosoler med kvarvarande 

produktrester i. 

 Vid rengöringen av processkärlet är det bättre att låta rengöringsvätskan 

rinna ut i fabriksavloppet genom en slang (ett slutet system) än att låta 

det spruta ut i avloppet från en ventil på transportkärlet. Observera att 

problemet med styrsystemet först måste åtgärdas, se under övriga risker.  

 Våttorka regelbundet ytor i produktionslokalen. 

 

 

4.4.2 Risker för hudkontakt samt föreslagna åtgärder  

Arbetstagarna använder skyddshandskar av nitril vilket skall ge ett gott skydd 

mot nanopartiklar om de används på rätt sätt enligt leverantören och det som 

framkommit från litteraturstudien. Ibland glöms dessa dock bort och då 

föreligger det en risk för hudkontakt. Hudkontakt kan också ske om handskar 

går sönder eller om de inte byts regelbundet då nanopartiklar liksom andra 

kemikalier efter en tid kan penetrera skyddshandsken. För att ge ett bättre skydd 

för handleden och ärmarna kan handskar med längre skaft med fördel användas. 

Enligt Ansell7 är det ett bra alternativ att använda dubbla handskar. Detta skulle 

kunna användas i de arbetsmoment där det är känt att råvara eller produkt brukar 

fukta handskarna. Hudkontakt kan dessutom ske om arbetskläderna blöts ner 

genom till exempel stänk av vätska som innehåller nanopartiklar. 

Säkerhetsdatablad för råvaran anger att vid längre hudexponering kan råvaran 

orsaka uttorkning eller hudirritation, dock föreligger ingen hudkontakt om 

handskar används på rätt sätt.   

 

Kolloidal kiseldioxid i vattenlösning satsades till produktionskärlet genom 

slangar från råvarukärlet som operatörerna kopplade och monterade fast med 

lösa kopplingar. Kopplingen och slangarna hade sedan tidigare varit i kontakt 

med kiseldioxid men var rengjorda med destillerat vatten. Rester av utspädd 

kiseldioxid skulle kunna finnas kvar. Om inte klämmorna var riktigt åtdragna 

och packningarna inte fungerade bra skulle kiseldioxid kunna rinna ut på golvet 

eller handsken. Efter satsningen med kiseldioxid pumpades destillerat vatten 

genom kopplingen och slangen innan de monterades isär. När de togs isär rann 

en del kvarvarande vatten, uppskattningsvis mindre än fem liter, med rester av 

                                           
7 Personlig kommunikation, Ansell, den 23 mars 2016. 
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kiseldioxid ut på golvet. Vattnet skrapades ner i en närliggande brunn. 

Personalen gick i vattnet och det blev blöta fotspår i andra delar av rummet. 

Hela arbetsmomentet tog cirka två timmar. 

 

Filter innehållande rester av produkt och filterpulver byttes ut och lades i 

riskkartonger. Vid filterbyten förekom mindre spill på handskar och mindre 

stänk av produktrester på kläder. Det är möjligt att det hade varit bättre att 

använda nitrilhandskar med längre skaft under hanteringen, dock uppgav 

arbetstagaren att det inte brukade bli spill ovanför handskens skaft.  Filtren var 

större runda filter som satt i en kassett, ca 50 cm hög med en radie på 30 cm. 

Hanteringen av filtren tog sammanlagt cirka 40 minuter. Prover på produkten 

togs ut under processkärlet med hjälp av en kran samt vid filtreringen. 

Nitrilhandskar användes under provuttaget och lite produkt rann ut på 

handskarna. Mängden var dock så liten att handskarna endast fuktades. 

Arbetsmomentet tog cirka 15 minuter. 

  

Produkten fördes sedan över via slang till transportkärlet. Slangarna sköljdes 

inte innan de monteras av vilket betydde att det var koncentrerad produkt 

innehållande nanopartiklar i slangarna. Rester av produkten i slangarna rann ut 

på golvet i en pöl ca 1x1m stor som innehöll uppskattningsvis mindre än fem 

liter vätska. Det blev fotspår på golvet när arbetstagaren gick i lösningen. Inga 

handskar användes när slangen flyttades vilket gav en risk för hudkontakt. 

Handskar skall dock användas men glömdes bort. Efter att transportkärlet 

levererats till väntande truck spolades golvet rent med varmt vatten och vattnet 

skrapades ned i fabriksavloppet. Arbetsmomentet tog cirka två timmar. 

 

Vid några tillfällen gick engångshandskarna sönder då de revs upp av ventiler 

och klämmor. Engångshandskarna byttes inte alltid då ett moment var klart utan 

man gick vidare till nästa moment och började till exempel skriva på 

tangentbordet. Tangentbordet användes även utan handskar vilket ledde till att 

kemikalier/nanopartiklar kunde kontaminera handen. Arbetstagarna var 

medvetna om att det var viktigt att byta handskar ofta men glömde det ändå 

ibland. Här är det viktigt att underlätta för byte av handskar genom att sätta upp 

fler handsklådor närmare arbetsstationen. Kollegor kan också hjälpas åt att 

påminna varandra när det är dags att byta handskar. Det är bättre att byta för ofta 

än för sällan och handskarna är precis som det står, engångshandskar. Vid några 

tillfällen torkades använda nitrilhandskar av och fortsatte att användas i stället 

för att ta nya. Detta ger en ökad risk för att nanopartiklar skall penetrerar 

handsken. Lådan med nya engångshandskar var placerad en bit bort från 

arbetsstationen där de användes vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till 

att de inte alltid byttes efter varje arbetsmoment. Det fanns ingen möjlighet till 

handtvätt i produktionslokalen. Detta kan leda till både hudkontakt och 
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förtäring, se avsnitt 4.4.3, samt spridning av nanopartiklar till andra delar av 

företaget. Det rekommenderas att ett handfat installeras i lokalen.    

 

Arbetstagarnas arbetskläder måste på grund av lokalens EX-klassning bestå av 

minst 40 procent bomull vilket inte gör det möjligt att följa rekommendationerna 

att använda kläder utan bomull (EU-OSHA 2013 b). I ICONs (2006) 

undersökning använde 34 procent av de tillfrågade tillverkarna och 

forskningslaboratorierna skyddsrock av bomull eller nylon och 19 procent 

använde overall vid arbeten där högre exponering förelåg.    

Förslaget är därför att använda sig av en rumsbunden skyddsrock utanpå 

befintliga skyddskläder eller att byta skyddskläder oftare än en gång i veckan. 

EU-OSHA (2013 a) skriver att använda skyddskläder inte får kontaminera 

individer eller arbetsplatsen i form av sekundär kontaminering. Genom att 

använda skyddsrock blir risken mindre att arbetstagarnas arbetskläder 

kontamineras. Arbetskläderna används både i fikarummet och företagets 

restaurang. Kontaminering av arbetskläderna skulle kunna leda till hudkontakt 

men även kontaminering av mat vilket leder till intag via förtäring, eller 

spridning av nanopartiklar till andra delar av fabriken eller företaget. Sekundär 

kontaminering av privata kläder skulle kunna ske då de kvinnliga arbetstagarna 

bär med sig sina använda skyddskläder från omklädningsrummet till tvättkorgen 

som finns i en annan byggnad. Kontamineringen kan leda till både hudkontakt 

och förtäring. Det vore bra om kvinnorna kunde byta om i anslutning till 

arbetsplatsen eller om det går att ordna en tvättkorg i kvinnornas 

omklädningsrum där tvättfirman sedan hämtar tvätten. 
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Förslag på åtgärder för att minska hudkontakt 

 Sätt upp ny handsklåda med nitrilhandskar närmare arbetsstationen så att 

de är nära till hands och byts ofta. 

 Skriv aldrig på tangentbordet med använda handskar. 

 Vid rengöring skulle nitrilhandskarna kunna vara längre för att inte 

riskera att handleden/armen kontamineras. 

 Använd dubbla handskar vid arbetsmoment där det är känt att råvara eller 

produkt fuktar handsken. 

 Det finns ingen möjlighet till handtvätt i rummet utan endast i ett 

angränsande rum. Det bästa vore om ett handfat sattes in så att handtvätt 

kan ske i samma lokal som produktionen. 

 Våttorka regelbundet ytor i produktionslokalen. 

 Kvinnorna har ett omklädningsrum en bit bort i en annan byggnad. De 

har ingen tvättkorg utan måste bära med sig de smutsiga kläderna tillbaks 

till arbetsplatsen. Risk för kontaminering av privata kläder, hudkontakt 

och förtäring. Finns det plats för kvinnorna att byta om i anslutning till 

arbetsplatsen? Alternativt går det att ordna en tvättkorg med hämtning av 

tvättfirma i kvinnornas omklädningsrum? 

 Använd rumsbunden skyddsrock av 40 procent bomull vid arbete med 

tillverkning av Produkt A. Alternativt byt arbetskläderna oftare än vid 

annan produktion. Byt alltid direkt efter spill. Eventuell skyddsrock 

förvaras på en krok inne i lokalen och hängs tillbaks innan arbetstagaren 

lämnar lokalen. Det är viktigt att regelbundet byta ut skyddsrocken, 

förslagsvis en gång i veckan eller vid spill. 

 

4.4.3 Risker för förtäring samt föreslagna åtgärder 

All hudkontakt med nanopartiklar skulle kunna leda till förtäring av 

nanopartiklar om inte händerna tvättas innan matintag, se därför även avsnittet 

om hudkontakt, 4.4.2. Det fanns dock inga tvättmöjligheter i produktionsrummet 

utan det skedde i annan lokal längre bort. Personalen var medveten om att det är 

viktigt att tvätta händer före raster och toalettbesök men det utfördes inte alltid. 

Det fanns heller ingen handtvål i fika/lunchrummet även om det bästa hade varit 

att tvätta sig i direkt anslutning till tillverkningen. Om händerna inte tvättas 

innan matintag skulle händerna kunna kontaminerar maten vilket i sin tur leder 

till förtäring av nanopartiklar (EU-OSHA 2013b). Inandning kan också till viss 

del leda till förtäring av nanopartiklar (Occupational Hygiene learning 2009 b), 

(EU-OSHA 2013 b). 
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Förslag på åtgärder för att minska förtäring 

 Det finns ingen möjlighet till handtvätt i rummet utan endast i ett 

angränsande rum. Det bästa vore om ett handfat sattes in så att handtvätt 

kan ske i samma lokal som produktionen. 

 Handtvål bör finnas i fika/lunchrummet för att möjliggöra handtvätt vid 

behov. 

 

4.4.4 Övriga förslag på åtgärder och åtgärdsprioritering 

Lokalen där nanopartiklar hanteras bör separeras från andra arbetsplatser. På så 

sätt minskas antalet arbetstagare som exponeras för nanopartiklarna (EU-OSHA 

2013 a). Det vore därför önskvärt om lokalen i möjligaste mån inte användes 

som ett genomgångsrum. För att förhindra spridning av nanomaterial från skor 

så kan man använda klibbmattor innanför dörrarna till lokalen (Methner et.al. 

2012). Mattorna består av klibbiga ark som dras av med jämna mellanrum och 

frilägger då en helt ny klibbmatta. Detta skulle kunna göras innan produktionen 

startar och efteråt när den är helt klar eller vid behov. Alternativt kan 

rumsbundna skor (ICON 2006) användas förutsatt att lokalen inte längre 

används som ett genomgångsrum.    

 

 

Övriga förslag på åtgärder för att minska exponering 

 Om möjligt, använd inte produktionslokalen som genomgångsrum. 

 Klibbmattor innanför dörrarna till lokalen eller rumsbundna skor förutsatt 

att lokalen inte används som en passage.  

 

Sammanfattningsvis prioriteras samtliga föreslagna åtgärder i Tabell 2. 
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Tabell 2. Åtgärder för att minska exponering för nanopartiklar i prioriterad 

ordning. 

Prioritering Åtgärd 

1 Minska spillet på golv av koncentrerad Produkt A. Finns det 

möjlighet att få ut lösningen i slangarna innan de kopplas isär, så 

att det inte rinner ut på golvet?   

2 Minska spillet på golv av lösning innehållande utspädd Råvara B 

eller Produkt A 

3 Vid rengöringen av processkärlet är det bättre att låta 

rengöringsvätskan rinna ut i fabriksavloppet genom en slang (ett 

slutet system) än att låta det spruta ut i avloppet från en ventil på 

transportkärlet. Observera att problemet med styrsystemet först 

måste åtgärdas, se under övriga risker. 

4 Spola genast rent vid spill 

5 Sätt upp ny handsklåda med nitrilhandskar närmare 

arbetsstationen så att de är nära till hands och byts ofta. 

6 Skriv aldrig på tangentbordet med använda handskar. 

7 Om möjligt, ha ventiler i processutrustningen stängda vid 

rengöring. Detta görs för att minska bildandet av aerosoler med 

kvarvarande produktrester i. 

8 Använd rumsbunden skyddsrock vid arbete med tillverkning av 

Produkt A. Alternativt byt arbetskläderna oftare än vid annan 

produktion. Byt alltid direkt efter spill. Eventuell skyddsrock 

förvaras på en krok inne i lokalen och hängs tillbaks innan 

arbetstagaren lämnar lokalen. Det är viktigt att regelbundet byta 

ut skyddsrocken, förslagsvis en gång i veckan eller vid spill. 

9 Vid rengöring skulle nitrilhandskarna kunna vara längre för att 

inte riskera att handleden/armen kontamineras. 

10 Använd dubbla handskar vid arbetsmoment där det är känt att 

råvara eller produkt fuktar handsken. 

11 Det finns ingen möjlighet till handtvätt i rummet utan endast i ett 

angränsande rum. Det bästa vore om ett handfat sattes in så att 

handtvätt kan ske i samma lokal som produktionen. 

12 Klibbmattor på båda sidorna av dörrarna till lokalen. Alternativt 

rumsbundna skor om inte lokalen används som ett 

genomgångsrum. Mattorna består av klibbiga ark som dras av 

med jämna mellanrum och frilägger då en helt ny klibbmatta. 

Detta skulle kunna göras innan produktionen startar och efteråt 

när den är helt klar eller vid behov.   

13 Våttorka regelbundet ytor i produktionslokalen. 

14 Om möjligt, använd inte produktionslokalen som 

genomgångsrum.  
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15 Kvinnorna har ett omklädningsrum en bit bort i en annan 

byggnad. De har ingen tvättkorg utan måste bära med sig de 

smutsiga kläderna tillbaks till arbetsplatsen. Risk för 

kontaminering av privata kläder. Finns det plats för kvinnorna att 

byta om i anslutning till arbetsplatsen? Alternativt går det att 

ordna en tvättkorg med hämtning av tvättfirma i kvinnornas 

omklädningsrum? 
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5 Diskussion  
I detta kapitel förs en diskussion om resultatet, förankring och fortsatt arbete 

samt styrkor och svagheter med de valda metoderna. 

 

Litteraturstudien visar att det i dagsläget finns brister i kunskap om de aktuella 

nanopartiklarna och det går således inte att göra en tillförlitlig bedömning av 

deras eventuella hälsoeffekter. Det är därför rimligt att använda sig av 

försiktighetsprincipen. Riskbedömningen av den aktuella arbetsplatsen visade att 

exponering för nanopartiklar troligtvis är låg. Detta på grund av att 

tillverkningsprocessen till stor del sker i ett slutet system, ventilationen är god, 

nanopartiklarna hanteras i form av lösning och personlig skyddsutrustning 

används. Denna bedömning skulle styrkas av möjligheten att göra 

exponeringsmätningar, samt tillgång till specifika hygieniska gränsvärden för 

nanopartiklar att jämföra mot.  

 

Det finns i dag inte några standardiserade mätmetoder för nanopartiklar av 

kolloidal kiseldioxid eller hygieniska gränsvärden. Dock finns det 

nivågränsvärden för oorganiskt damm som de aktuella nanopartiklarna tillhör, 

inhalerbart 10 mg/m3 och respirabelt 5 mg/m3 (Arbetsmiljöverket 2015). Vid 

mätning av damm mäts massan, men för nanopartiklar är massan oftast mycket 

liten även om antalet partiklar är mycket stort (IVL 2015). Det gör det 

problematiskt att jämföra med damm-gränsvärden då även antalet nanopartiklar 

spelar roll (EU-OSHA 2009). Eftersom det finns svårigheter vid mätningar av 

nanopartiklar och brist på lämpliga analysmetoder samt mät- och 

analysinstrument är det problematiskt att göra exponeringsmätningar. Om det 

hade varit möjligt att göra exponeringsmätningar hade det stärkt 

riskbedömningen, men då detta inte var möjligt användes litteratur och 

mätningar som företaget låtit göra vid tidigare tillfällen istället. Det finns flera 

initiativ till framtida studier rörande nanopartiklar och exponering i arbetsmiljö. 

Till exempel har Svenska Miljöinstitutet, IVL, för avsikt att utveckla och 

utvärdera metoder och strategier för att mäta nanopartiklar i arbetsmiljö. Denna 

kunskap skulle bidra till mer tillförlitliga riskbedömningar i framtiden.  

 

I enlighet med försiktighetsprincipen har ett antal åtgärder för att ytterligare 

minska risken för exponering har tagits fram och prioriterats. Då flera av 

åtgärderna går snabbt att införa och inte är kostsamma så bedöms möjligheten 

att kunna genomföra exponeringsminskande åtgärder vara god. Om möjligheten 

att göra exponeringsmätningar funnits hade man även kunnat utvärdera dessa 

åtgärdsförslag utifrån ett exponeringsperspektiv. Om specifika mätningar som 

påvisade betydande exponeringsminskningar vid införande av en åtgärd hade 

kunnat göras skulle det också troligtvis vara enkelt att få acceptans för ett sådant 

åtgärdsförslag hos både arbetstagarna och företagsledning. De föreslagna 

åtgärderna bör dock beaktas av arbetsgivaren då de ger en möjlighet att 
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ytterligare minska arbetstagarnas exponering för nanopartiklar. Detta är också 

önskvärt inom ramen för försiktighetsprincipen. Genom att minska 

exponeringen främjar arbetsgivaren en god arbetsmiljö för de anställda.    

 

5.1 Förankring och fortsatt arbete 
De föreslagna förbättringsåtgärderna bör förankras hos EHS-avdelningen, 

arbetstagarna och deras chef. Det är viktigt med delaktighet från de berörda 

parterna och att arbetstagarna får vara med och diskutera fram lösningar som 

verkligen fungerar på plats i produktionen. Detta är viktigt för att åtgärderna 

skall bli bestående8. Införda åtgärder bör också följas upp efter en tid för att 

säkerställa att de fungerar och efterlevs. Samtliga arbetstagare som exponeras 

för nanopartiklar av kolloidal kiseldioxid bör informeras om resultatet av denna 

studie för att förstå eventuella hälsorisker med nanopartiklar och hur man kan 

arbeta med att minska exponeringen. Ny forskning och nya rön kommer att 

komma inom nanopartikelområdet i framtiden. Det är därför viktigt att företaget 

håller sig uppdaterat inom området för att säkerställa en god arbetsmiljö.  

 

De två första åtgärdsförlagen att minska spill av koncentrerad produkt A och 

utspädd Råvara B bör gås igenom av processingenjören för att om möjligt hitta 

en teknisk lösning som åtgärdar problemet. Öppna ventiler på 

processutrustningen kan diskuteras med leverantören av processutrustningen och 

styrsystemet.  

  

5.2 Metoddiskussion 
Styrkorna med valet av metoder, deltagande observationer och halvstrukturerade 

intervjuer, har varit att relevant information på ett enkelt sätt har kunnat tas 

fram. Vid de båda metoderna fanns möjlighet att ställa följdfrågor och att 

anpassa intervjun och observationen efter situationen (Osvalder, Rose & 

Karlsson 2011). På så sätt gick det också på ett bra sätt att hålla en avslappnad 

och öppen atmosfär samtidigt som data kunde samlas in. Intervjufrågorna och 

observationerna kunde anpassas för att få fram informationen som behövdes 

enligt Bilaga 2, Riskbedömningsmall modifierad för att studera risker med 

nanopartiklar i kemisk produktion. Problem och svagheter med den valda 

intervjumetoden skulle kunna vara problem att hålla sig objektiv, att inte leda in 

arbetstagarna på olika spår vid intervjuerna när möjlighet till egna följdfrågor 

finns.  

 

                                           
8 Ann-Beth Antonsson. Föreläsning om åtgärder. Kungliga tekniska högskolan i 

Stockholm den 18 februari 2016.  
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En svaghet vid observationer skulle kunna vara att den som observerar alltid bär 

med sig egna erfarenheter och risk finns därför att det som observatören ser 

bestäms till viss del av dess tidigare erfarenheter (A F Chalmers 2012).   

Deltagarna i intervjuerna och observationerna informerades om deras rättigheter 

och gav sitt samtycke till att delta. Om denna del av studien inte hade kunnat 

göras hade det dock blivit svårt att göra riskbedömningen och efterföljande 

förbättringsförslag. Det är därför möjligt att deltagarna kände en viss press från 

arbetsgivaren att delta i studien. Samtidigt var arbetstagarna positiva till att deras 

arbetsmiljö skulle ses över och att studien förhoppningsvis skulle leda till att 

förbättringar infördes. Det var endast två arbetstagarna som arbetade med den 

aktuella produktionen vilket gör att det finns en större chans att kunna utläsa vad 

en enskild svarat på intervjufrågor eller gjort under observationerna. Åtminstone 

de två arbetstagarna kommer att kunna, utifrån vetskap om vad de själva sagt 

eller gjort, utläsa vad den andra svarat. Detta bedömdes dock vara etiskt 

försvarbart då frågorna eller observationerna inte i någon större utsträckning var 

av privat karaktär eller utlämnade för deltagaren. Ansträngningar för att inte 

avslöja deltagarnas svar gjordes i redovisningen av arbetet. Rådata från 

intervjuer och observationer redovisas inte i examensarbetet. 

 

Examensarbetet bygger också på en litteraturstudie av kolloidala nanopartiklar 

av kiseldioxid samt mer allmän information om nanopartiklar som till exempel 

mätmetoder och åtgärder för att minska exponering. Få studier hade gjorts av de 

aktuella nanopartiklarna och det var därför svårt att få fram information för att 

kunna dra några tillförlitliga slutsatser rörande eventuell toxicitet eller 

hälsoeffekter efter exponering. Det fanns också begränsad allmän information 

om nanopartiklar. Därför är det naturligt att försiktighetsprincipen bör tillämpas 

där risk för exponering av nanopartiklar föreligger. Området nanopartiklar är 

relativt nytt och i framtiden kommer det förhoppningsvis finnas mer risk- och 

säkerhetsinformation att använda i riskbedömningar.          

 

6 Slutsatser 
 

I det stora hela är processen vid tillverkningen av Produkt A en sluten process 

som styrs och övervakas via ett styrsystem. Arbetstagarnas exponering för 

nanopartiklar sker till största delen vid överföring av produkt till transportkärl, 

rengöring, byte av filter och provuttag. De mest betydande exponeringsvägarna 

är inandning och hudkontakt men även förtäring kan förekomma. Både råvaran 

och produkten hanteras i form av lösning vilket är ett säkrare alternativ än till 

exempel nanopartiklar i pulverform. Den till stor del slutna hanteringen, god 

ventilation, användning av handskar och hantering av nanopartiklar i lösning 

bidrar till att minska arbetstagarnas exponering. Det är därför inte troligt att 
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några högre halter förekommer eller att gränsvärdena för oorganiskt damm 

överskrids.  

 

I dagsläget finns det brister i kunskap om vilka hälsoeffekter nanopartiklar av 

kolloidal kiseldioxid kan ha. Därför går det inte att göra en trovärdig bedömning 

av de aktuella nanopartiklarnas eventuella hälsoeffekter. Detta gör det svårt att 

bedöma konsekvenserna av en exponering. Det finns indikationer på 

hälsoeffekter i till exempel studien av effekter på humana alveolepitelceller. En 

studie visar också på att nanopartiklarna kan tas upp av huden. Slutsatsen blir 

därför att det är rimligt att använda sig av försiktighetsprincipen.     

  

Ett antal åtgärdsförslag för att minska exponeringen har tagits fram, dessa 

presenteras under de olika exponeringstyperna. Åtgärderna har även prioriterats 

i en tabell över åtgärder. Dessa ger arbetsgivaren en möjlighet att ytterligare 

sänka arbetstagarnas exponering för nanopartiklar. 
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Bilaga 1, Intervju  
Operatör: 

Datum: 

Intervjufrågor 

1. Är det här en normal arbetsdag för tillverkning av Produkt A? 

2. Hur lång tid tar tillverkningen av produkten? 

3. Hur många arbetstagare arbetar med tillverkningen? 

4. Hur ofta tillverkar du produkten per år? 

5. Arbetar du även med tillverkningen av andra produkter innehållande 

nanopartiklar? Hur många gånger per år? 

6. Finns det några moment som innebär tunga lyft? 

7. Finns det några moment som du upplever är riskfyllda? På vilket sätt? 

8. Upplever du att det finns risk att snubbla/ramla? 

9. Händer det att lösningar rinner ut på golvet? Vad består dessa av? 

10. Hur hanteras lösningen med kiseldioxid? 

11. Förekommer det hudkontakt med lösning innehållande kiseldioxid? Vilka 

moment? 

12. Är det svårt att hinna med alla moment under tillverkningen så att du 

upplever tidspress? 

13. Vilken skyddsutrustning finns att tillgå? 

14. Viken skyddsutrustning använder du? 

15. Är eventuella andningsskydd personligt utprovade? 

16. Är du nöjd och bekväm med din skyddsutrustning? 

17. Hur underhåller du din skyddsutrustning?  

18. Är det något i din arbetsmiljö som du skulle vilja förändra? Vad? Hur? 

19. Övriga kommentarer?  
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Bilaga 2, Riskbedömningsmall  
 

Mallen baseras på checklista, riskbedömning – för hantering av kemiskt ämne 

från Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket 2011). 

 

Ämnen/produkter som innehåller nanopartiklar: 

Frekvens av exponering 

Hur ofta tillverkas produkt A? 

Hur många arbetstagare arbetar med tillverkningen? 

Hur ofta tillverkar en enskild arbetstagare produkten? 

Arbetar dessa även med annan tillverkning där nanopartiklar förekommer? 

Hur lätt kommer ämnet upp i luften? 

Är ämnet mycket eller måttligt flyktigt? Bildar det lätt dammoln? 

Hur används och förekommer ämnet? 

Vid vilka arbetsmoment kan arbetstagare 

utsättas för ångor eller damm?  

 

Kan exponeringen under de olika momenten bli så omfattande att man kan 

skadas på sikt? 

 

Finns det hygieniska gränsvärden? 

   

Vilka skyddsåtgärder behövs under olika 

arbetsmoment? 

 

Vilka oplanerade händelser skulle kunna 

medföra höga lufthalter? 

 

Hur farligt är ämnet om man utsätts för det?  

Under hur lång tid exponeras arbetstagaren direkt för Råvara B? 

Under vilka moment sker detta? 

Under hur lång tid exponeras arbetstagaren direkt för Produkt A?  

Under vilka moment sker detta? 

Kan det tas upp genom huden och skada andra organ? 

 

Kan huden skadas direkt? Genom att till exempel vara starkt frätande? 

 

Uppstår hudskada om ämnet får vara kvar på 

huden? 

 

Bestående skada (till exempel cancer eller 

allergi)? 
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Övergående skada (läker om exponeringen 

upphör)? 

 

Vid vilka arbetsmoment kan arbetstagare utsättas 

för hudkontakt eller stänk som kan skada 

på kort eller lång sikt? 

 

 

Vilka skyddsåtgärder behövs då? 

 

Vilka oplanerade händelser kan medföra stänk 

eller översköljning? 

 

Underhåll/kontrollåtgärder för att undvika händelserna: 

Vilka åtgärder, instruktioner och vilken 

utrustning behövs för att olycksberedskapen 

ska vara god? 

 

Hur farligt är ämnet att få in i munnen?  

Är ämnet akut giftigt om man får i sig små mängder? 

 

Kan ämnet skada på sikt om spårmängder kommer in i 

munnen via exempelvis fingrar? 

 

Är arbetsmetoden sådan att hudkontakt undviks? 

Håller ni andningsskydd och handskar rena? 

Har ni förebyggt spridning av ämnet till andra lokaler? 

 

Tvättar personalen sig före raster och toalettbesök? 

Hur brandfarligt eller explosivt är ämnet?  

Ämnet är mycket eller extremt brandfarligt (flampunkt <23 °C)? 

 

Brandfarligt (flampunkt >23-60 °C)? 

Annan klassificering avseende brand-, reaktions eller 

explosionsrisk? 

 

Kan det finnas ångor som kan antändas eller att 

det bildas ångor någonstans? 

 

Finns det risk för antändning respektive reaktion? 

Finns det öppen eld, heta ytor eller gnistor? 

 

Finns andra omständigheter som kan orsaka reaktionerna? 
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Vilka förändringar behöver ni göra för att undvika brand/explosion? 

 

Vilka oplanerade händelser kan medföra brand eller explosion? 

 

Vilka åtgärder, instruktioner och vilken 

utrustning behövs för att olycksberedskapen 

ska vara god? 
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Bilaga 3, Företagets mall för riskbedömning  
Baserad på kraven i AFS 2014:43 

 
Riskbedömning av (ämne/arbetsmoment) :      Datum:      

CAS- nummer (om det finns):        

Avgränsning för riskbedömningen:        

Byggnad/Lokal:        

Antal medarbetare som exponeras :        

 

SLUTSATS 
       

Uppföljning och ansvarig för uppföljning        

 

 

Ämne 
Fysisk form och konc:       

Ämnets klassificering:        

Ovanstående uppgifter är hämtade från:        

Övrigt underlag:       

Krav enligt AM       

Hygieniskt 
gränsvärde (SV)  

Hygieniskt 
gränsvärde ( annat 
land) 

Medicinska kontroller Härdplast 

                        

Finns ämnet upptaget i nedan databaser/listor ? 

A-B lista (AFS 
2014:43)  

PRIO-guiden SIN Stop och strategiska 

                        

Kommentar:       

 

 

Hantering/process 
Beskriv processen/hanteringen: 

Riskreducerande åtgärder:        

Tid för exponering:        

Mängd hanterat ämne:       
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Ytterliggare frågor för underlag  

  
JA
  

NEJ
  

Kommentar  

Beskriv vilken hantering som innebär att man kan exponeras för ämnet 

Inandning                   

Hud                   

Förtäring                   

 

Underlag för bedömning   

 
Inandning JA

  
NEJ
  

Kommentar  

Ämnet skadar redan vid kortvarig 
exponering för små mängder. 

                  

Ämnet skadar vid exponering för större 
mängder. 

                  

Ämnet är mycket flyktigt eller bildar 
lätt dammoln. 

                  

Ämnet är inte flyktigt eller kan inte bilda 
damm. 

                  

Vilka oplanerade händelser skulle 
kunna medföra höga lufthalter? 

      

 

 
Hud JA

  
NEJ
  

Kommentar  

Kan tas upp genom huden och skada 
andra  organ. 

                  

Huden skadas direkt 
(oftast genom att det är starkt frätande). 

                  

Bestående skada uppkommer om 
ämnet får vara kvar på huden (till 
exempel cancer eller allergi). 

                  

Övergående skada uppkommer om 
ämnet får vara kvar på huden (läker om 
exponeringen upphör). 

                  

Vid vilka arbetsmoment kan 
arbetstagare utsätta för sådan 
hudkontakt eller stänk som kan skada 
på kort eller lång sikt? 

      

Vilka skyddsåtgärder behövs?       
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Brandfarlighet/explosionsfara och 
andra farliga egenskaper                                    

JA
  

NEJ
  

Kommentar  

Mycket eller extremt brandfarligt (fp  
<23 °C) 

                  

Brandfarligt (fp  >23-60 °C)                   

Annan klassificering avseende 
brand och reaktions eller 
explosionsrisk 

                  

Kan ämnet reagera häftigt med annat 
ämne eller vid vissa förhållanden 
(exempelvis värme, strålning)? 

                  

Kan ämnet skada vissa material?                   

Kan det finnas ångor som kan antändas 
eller att det bildas ångor någonstans? 

      

Finns det risk för antändning respektive 
reaktion? 

      

Kan egenskaperna utgöra en risk i 
hanteringen? 
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Bilaga 4, Övriga resultat från intervjuer och 

observationer 
 

PVP i pulverform, 12 säckar om 10 kg, satsades manuell via manluckan. Det var 

dammigt och en flyttbar processventilation användes. Det var valfritt att 

använda andningsskydd från 3M av typ Aura 9322. Enligt metoden skulle 

andningsskyddet användas om arbetstagaren kände obehag från dammet. PVP är 

inte klassat som hälsofarligt och det borde räcka med att använda 

processventilation under arbetsmomentet om arbetstagaren inte känner något 

obehag från dammet. Arbetstagaren använde skyddshandskar i nitril av 

engångstyp men inte munskydd. PVP dammade upp på skjortärmarna. Ingen 

skyddsrock användes och skjortan byttes inte direkt efter satsningen. 

Arbetsmomentet tog ca 30 minuter. 

 

Arbetstagarna skulle gärna se att arbetsmiljön förbättrades vid satsningen av 

PVP-pulvret manuellt i manluckan. Punktutsuget fungerar bra om det placeras 

rätt men de skulle hellre vilja ha en pulvertransportör, PTS, i stället. Då sätter 

man röret direkt ner i kärlet med pulver och det blir inget damm. Säckarna med 

PVP skulle då inte heller behövas lyftas upp ca 1,5 meter, öppnas manuellt och 

hällas i. Pulvret lägger sig också i röret för processventilationen. Röret måste 

sedan stå öppet lite grann annars bildas det kondens och det kan bli 

mikrobiologisk växt i det. 

 

Rengöring av transportkärl genomfördes under cirka en timme. Vid rengöring 

med hett destillerat vatten var en ventil öppen i transportkärlet som gjorde att 

ånga sprutade ut från ventilen ut i rummet. Risk fanns att någon i närheten skulle 

få varm ånga på sig. Bättre varningssystem behövs och risken bör ses över!  

Transportkärlet rengjordes med 1M lut och destillerat vatten. Detta styrdes via 

styrsystemet. Arbetstagarna kan välja mellan att använda två sätt vid 

rengöringen. Vid alternativ ett ställs transportkärlet med avloppsventilen direkt 

ovanför en brunn tillhörande fabriksavloppet. Rengöringsvätskan släpps direkt 

ut i avloppet och det kan spruta ut en del vätska runt brunnen vilket kan leda till 

att aerosoler med nanopartiklar bildas. Vid alternativ två monteras en slang på 

avloppsventilen som leder vätskan i avloppet. Alternativ två studerades. 

Alternativet var bättre ur en ergonomisk synvinkel då kopplingar som skulle 

monteras på kärlet lättare nåddes än om kärlet var vänt åt andra hållet som 

alternativ ett krävde. Det upptäcktes dock att styrsystemet felaktigt meddelade 

att kärlet var dränerat på rengöringsvätska då det i själva verket innehöll en 

större mängd kvarvarande vätska. En uppenbar risk att den färdiga produkten av 

misstag skulle blandas med hett vatten förelåg. Arbetstagaren noterade detta och 

skulle ta upp det med chef och produktionsingenjör.   
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Arbetstagarna upplever det som ett riskmoment när 1M lut och 90 gradigt 

destillerat vatten skall användas vid de olika rengöringsmomenten. Särskilt då 

slangar med hett vatten eller lut skall kopplas loss.  

Natriumborhydrid i form av pellets satsades ner i processkärlet med hjälp av en 

fast metalltratt på processkärlet och en lös tratt. Metoden anger att man skall ha 

skyddsmask tillgänglig vid risk för inandning av damm från 

natriumborhydriden. Ingen andningsmask eller processventilation användes trots 

att natriumborhydrid är frätande. Det rekommenderas att processventilationen 

används under momentet. Arbetsmomentet tog cirka 15 minuter.  

 

Arbetstagarna uppger att rattarna som finns på ultrafiltren (20 stycken) är 

mycket besvärliga för händerna när man skall öppna och stänga dem. Det skulle 

i stället vara bättre med en annan typ av ventiler som man enkelt öppnar och 

stänger.  

 

Arbetstagarna var nöjda med sin skyddsutrustning, speciellt bra ansågs de 

slipade skyddsglasögonen vara.  

 

 

 

 

 

 

 


