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Sammanfattning  
Kemiska arbetsmiljörisker förekommer inom ett flertal branscher och behöver förebyggas för 

att skydda arbetstagare mot ohälsa, sjukdom och olycksfall. Det förebyggande arbetet görs 

genom att identifierade risker bedöms och kontrolleras med ändamålsenliga åtgärder, med 

målet att riskerna minskar eller helt försvinner. Att genomföra kemiska riskbedömningar är 

dock ofta både svårt och komplext med många olika aspekter att beakta och kräver både tid 

och kunskap. Som ett sätt att förenkla och effektivisera processen kring kemisk 

riskbedömning önskar Skanska, ett företag inom bygg- och anläggningsbranschen, se över om 

det är möjligt att återanvända kemiska riskbedömningar. Syftet med detta examensarbete blev 

därmed att utreda möjligheten i återanvändning av redan genomförda kemiska 

riskbedömningar där de kemiska produkterna ska användas igen. Utredningen har fokuserat 

på fördelar, hinder eller svårigheter och förutsättningar för återanvändning. Europeiskt och 

svenskt regelverk och vetenskaplig litteratur har genomlysts och data har samlats in från 

intervjuer med olika nyckelpersoner på tre arbetsplatser inom Skanska samt utifrån 

riskbedömningar av några utsedda produkter. Resultatet har därefter jämförts med svenskt 

regelverk, för att därigenom dra slutsatser om möjligheten i återanvändning av kemiska 

riskbedömningar.  

Examensarbetet har resulterat i slutsatsen att återanvändning av kemiska riskbedömningar bör 

vara möjlig, under förutsättning att de mallar eller checklistor som används som stöd 

uppfyller de krav som finns för kemisk riskbedömning. Det behöver säkerställas genom 

ändamålsenliga rutiner av personal med rätt kompetens om kemiska arbetsmiljörisker. Det 

behöver också stämmas av att exempelvis arbetssätt, omgivning och tillgången av åtgärder är 

likvärdiga på den arbetsplats som först genomfört riskbedömningen, och den arbetsplats som 

därefter återanvänder riskbedömningen, eller att dessa faktorer kan bli likvärdiga genom 

vidtagna åtgärder. Några risker eller hinder för återanvändning har identifierats. En av de mest 

framträdande riskerna är att kemiska arbetsmiljörisker förbises i samband med 

återanvändningen och därigenom också de åtgärder som behöver vidtas. Orsaker till detta kan 

vara bristande kunskap och engagemang eller möjligen fusk och slarv. I situationer där arbete 

ska ske med farligare kemiska produkter kan det vara svårare med återanvändning av 

riskbedömningar. Några fördelar med återanvändning bedöms vara förkortad tidsåtgång för 

kemiska riskbedömningar, en effektivare hantering, samt ett ökat stöd och lärande om 

kemiska arbetsmiljörisker genom att man lär av varandra och tidigare riskbedömningar. 

Möjligen kan återanvändning också bidra till att fler riskbedömningar genomförs, för att 

därigenom trygga yrkesarbetarnas säkerhet och hälsa. 

 

Nyckelord: Kemisk riskbedömning, kemisk arbetsmiljörisk, risk, arbetsmiljö, bygg- och 

anläggningsbranschen, återanvändning, fördelar, hinder, svårigheter, förutsättningar, krav, 

faktorer, åtgärder, KemiRisk, arbetsberedning, mall, checklista, mineralull, härdplast, 

diisocyanat. 
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Abstract 
Chemical risks in the work environment occur in several industries, and need to be prevented 

to protect workers from ill-health, illness and accidents. By performing risk assessments and 

taking appropriate measures, it is possible to reach the goal to reduce or even eliminate 

chemical risks. However, performing chemical risk assessments is often a quite difficult and 

complex issue with several different aspects to consider, requiring both time and knowledge. 

As a way to simplify and streamline the process of chemical risk assessment, Skanska, a 

company within the construction industry, wants to investigate whether it is possible to reuse 

chemical risk assessments. The purpose of this thesis was thus to investigate the possibility of 

reusing already performed chemical risk assessments in situations where the chemical 

products will be used again. The investigation has focused on the advantages, obstacles or 

difficulties and prerequisites for reuse. European and Swedish regulations and scientific 

literature have been reviewed and data have been collected from interviews with managers, 

safety representatives and employees at three workplaces at Skanska and from performed risk 

assessments of some selected products. Thereafter, the results have been compared with 

Swedish regulations, in order to draw conclusions about the possibility of reusing chemical 

risk assessments. 

The conclusion is that it should be possible to reuse chemical risk assessments, provided that 

the templates or checklists used as a support meet the requirements for chemical risk 

assessments. This needs to be ensured through appropriate routines by personnel with the 

right expertise about chemical risks in the work environment. It must also be ensured that 

some factors, as way of working, the work environment and measures taken, need to be 

similar for the workplace first performing the risk assessment, and the workplace that will 

reuse the same risk assessment, or at least that these factors can become similar after 

measures taken. Some risks or obstacles of reusing chemical risk assessments have been 

identified. One of the most prominent risks is that chemical hazards will be missed and 

thereby also the measures that need to be taken. This may be due to lack of knowledge and 

commitment or possibly cheating or carelessness. In situations where more hazardous 

chemical products are being used, it may be more difficult to reuse risk assessments. Some 

benefits of reusing risk assessments may be less time required for chemical risk assessments, 

more efficient management and increased support and learning about chemical hazards by 

learning from each other and previous risk assessments. Possibly, reuse can also contribute to 

more risk assessments being carried out, thereby ensuring the safety and health of 

professional workers. 

 

Keywords: Chemical risk assessment, chemical hazard, risk, working environment, 

occupational safety and health, construction industry, reuse, recycling, advantages, obstacles, 

difficulties, prerequisites, factors, KemiRisk, work preparation, template, checklist, 

mineral wool, thermosetting plastic, diisocyanate.  
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Introduktion 

Kemiska arbetsmiljörisker 
Inom Europa diagnostiseras varje år ca 120 000 arbetstagare med cancer, orsakad av 

cancerframkallande kemiska ämnen eller produkter som de använt och exponerats för i arbetet 

(Jongeneel, 2016; Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2019a). Andra exempel på negativa 

hälsoeffekter orsakade av kemiska ämnen är hormonella förändringar, 

reproduktionsstörningar, lungsjukdomar, hudallergier och ögonskador. Vidare tillkommer 

också hälsoeffekter eller skador av mer akut karaktär, så som förgiftning av organiska 

lösningsmedel, frätskador, brännskador eller kvävning orsakad av s.k. asfyxianter (som 

minskar nivån av syre i omgivande luft eller hindrar kroppen att ta upp syre vid inandning 

(Johns, 2009; Arbetsmiljöupplysningen, 2019; Arbetsmiljöverket, 2015a; AFS 2011:19). 

Kemiska arbetsmiljörisker, i form av en kemisk riskkälla eller farlig kemisk produkt, finns 

inom ett flertal branscher i olika omfattning. Exempelvis behövs ofta rengöring och underhåll 

av arbetsplatser, vilket medför exponering för t ex rengöringsmedel eller målarfärg 

(Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2018). En kemisk riskkälla eller produkt kan utgöras av ett 

enskilt kemiskt ämne eller av flera kemiska ämnen som tillsammans kan medföra ohälsa eller 

olycksfall (AFS 2011:19). 

Kemiska ämnen kan ta sig in i kroppen på olika sätt och orsaka olika skador, av olika allvarlig 

omfattning. Ingångsvägarna/exponeringen sker vanligen genom inandning (lungorna), 

direktkontakt med hud och ögon eller förtäring (mag-tarmkanalen) (Johns, 2009; Europeiska 

arbetsmiljöbyrån, 2018).  

Graden av skada beror bland annat på ämnets/produktens inneboende egenskaper, 

exponeringstiden och varaktigheten i exponeringen, men det är också viktigt att ta hänsyn till 

individuell känslighet, där foster, små barn och minderåriga kan vara extra känsliga 

(Europeiska arbetsmiljöbyrån; 2018, AFS 2007:5; AFS 2012:3). En del ämnen orsakar 

allvarlig skada efter enstaka kortvarig exponering, medan andra kräver mer långvarig och 

upprepad exponering för att skada eller orsaka sjukdom (Johns, 2009; Europeiska 

arbetsmiljöbyrån, 2018). 

Inom byggbranschen finns upp emot 10 000 olika kemiska produkter som används vid olika 

arbetsmoment (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2018). Alla dessa produkter är inte per 

automatik farliga eller förenade med stora arbetsmiljörisker. Graden av fara kan variera 

mycket mellan olika produkter och beror också på hur produkten används, i vilken omfattning 

och sammanhang.   

För att minska antalet arbetsrelaterade sjukdomar, skador och dödsfall, till följd av exponering 

för kemiska riskkällor, krävs både medvetenhet och kunskap om vilka risker som finns vid 

arbete med kemiska produkter, och hur dessa risker ska hanteras. Inom Europa och Sverige, 

finns lagstiftning och regelverk som gemensamt syftar till att förebygga kemiska 

arbetsmiljörisker, så att färre skadas i arbetet. Arbetsmiljöarbetet ska göras på ett systematiskt 

vis, genom riskhantering som innefattar flera delmoment, dvs att 1) identifiera vilka kemiska 

risker som finns, 2) bedöma riskerna, 3) vidta åtgärder för att eliminera eller minimera 
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riskerna och slutligen 4) följa upp om åtgärderna gett önskad effekt och i annat fall vidta 

andra åtgärder (AFS 2001:1; AFS 2011:19; Arbetsmiljöverket, 2015a).    

Skanska 
Detta examensarbete har genomförts på, och i samarbete med, Skanska - ett företag inom 

bygg och anläggningsbranschen. Precis som andra företag inom samma bransch, använder 

Skanska ett stort antal olika kemiska produkter i sina olika projekt. Inför användning av 

kemiska produkter behöver dessa riskbedömas för att kunna uppnå både regelverkets krav om 

kemisk riskbedömning och Skanskas egna mål om skadefria och hälsosamma arbetsplatser 

(Skanska, 2019a).  

Att säkerställa arbetsmiljön vid arbetet med olika kemiska produkter är dock en ganska svår 

och komplex fråga. Kemisk riskbedömning och riskhantering kräver både kunskap, erfarenhet 

och avsatta resurser, bland annat i form av tid. Det kan därför vara svårt för ansvariga 

produktionschefer och arbetsmiljöansvariga som finns på plats på respektive projekt, att 

riskbedöma de kemiska produkter som används (Parker & Lindblad, feb 2019). För vissa 

projekt, behöver Skanska dessutom anpassa sig efter särskilda beställar- eller kundkrav vad 

gäller val av kemiska produkter (Parker, mars 2019). Detta innebär i vissa fall att Skanska 

måste försöka hitta en alternativ produkt som är bättre ur miljö och/eller 

arbetsmiljöhänseende, utan att göra avkall på kvaliteten och de egenskaper som behövs för 

produkten. Se bilaga 1, för en något fördjupad information om Skanska som företag samt 

deras miljö- och arbetsmiljöarbete. 

 

Som ett led i att försöka förenkla och effektivisera arbetet med kemiska riskbedömningar 

inom Skanska, önskar Skanska utreda möjligheten i att generalisera hanteringen av kemiska 

riskbedömningar, d.v.s. att återanvända redan genomförda riskbedömningar av kemiska 

produkter då samma produkter ska användas igen vid andra tillfällen eller arbetsmoment. 

Deras långsiktiga mål med frågan om återanvändning är att fler chefer ska känna sig trygga 

med kemisk riskbedömning så att fler riskbedömningar genomförs och därigenom uppnå en 

hälsosam och säker arbetsmiljö. 

 

Syfte och frågeställningar 
Utifrån Skanskas frågeställning blev syftet med detta examensarbete att se över möjligheten 

att återanvända redan genomförda kemiska riskbedömningar av kemiska produkter för att på 

så vis förenkla och effektivisera arbetet med kemiska arbetsmiljörisker.  

Frågeställningar 
• Vilka är kraven för kemisk riskbedömning? 

• Vad krävs för att kemiska riskbedömningar ska kunna återanvändas? 

• Vilka fördelar kan man uppnå genom att återanvända redan genomförda 

riskbedömningar? 

• Vilka risker kan uppstå vid återanvändning av kemisk riskbedömning? 

• I vilka sammanhang är återanvändning möjlig respektive särskilt svår? 

• Behöver Skanskas nuvarande arbete med kemisk riskbedömning utvecklas, för att 

möjliggöra en eventuell återanvändning av kemiska riskbedömningar? 
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Avgränsningar  
Fokus i detta arbete ligger på riskbedömning och möjligheten i återanvändning av kemiska 

riskbedömningar. För att avgränsa omfattningen i examensarbetet, har enbart ett fåtal kemiska 

produkter och arbetsplatser inom Skanska inkluderats.  

 

Teoretiskt ramverk och litteratur 

Riskbedömning och kemisk riskbedömning 
En risk kan beskrivas som 1) sannolikheten för att en oönskad/negativ konsekvens ska 

inträffa, eller som 2) en kombination av sannolikheten för att skada/sjukdom inträffar och 

konsekvensen av skadan/sjukdomen om den uppstår (Harms-Ringdahl, 2013). Harms-

Ringdahl (2013) beskriver vidare att ”riskhantering består av samordnade aktiviteter för att 

styra och kontrollera en organisation med avseende på risker”, däribland riskbedömning och 

riskbegränsande åtgärder.  

Kemisk riskbedömning är bedömningen av risken att skadas vid arbete med en kemisk 

produkt eller kemisk riskkälla (Prevent, u.å.-f). För att förebygga skador och sjukdom till följd 

av exponering av kemiska riskkällor är det i Europa och Sverige lag på att genomföra 

systematisk riskbedömning samt att vidta ändamålsenliga åtgärder. Åtgärderna ingår i 

riskbedömningen, eftersom målet med riskbedömning är att kontrollera och minska de risker 

som finns. Riskbedömningen består av flera delmoment; 1) identifiering av vilka kemiska 

risker som finns, 2) bedömning av de identifierade riskerna, 3) vidtagande av åtgärder för att 

eliminera eller minimera riskerna och slutligen 4) uppföljning av vidtagna åtgärder för att 

säkerställa att de gett önskad effekt och i annat fall vidta andra åtgärder (Arbetsmiljöverket, 

2015a; AFS2001:1; AFS2011:19; Davies & Henderson, 2009b). 

Lag och regelverk 
Arbetsmiljöarbete och riskbedömning i Sverige styrs av både Europeiskt och Svenskt 

regelverk. Det europeiska regelverket lägger grunden för de krav som ska gälla 

medlemsstaterna. Sverige, som medlemsstat, kan utöver dessa minimikrav lägga till 

ytterligare bestämmelser (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2019b). 

Övergripande regelverk om arbetsmiljö och 

riskbedömning 

Direktiv 89/391/EEG - Ramdirektivet om arbetsmiljö 
Direktiv 89/391/EEG utgör det övergripande regelverket för arbetsmiljö inom Europa och 

beskriver minimikraven. Direktivet ålägger bland annat arbetsgivaren att undersöka, bedöma 

och åtgärda risker i arbetet i syfte att förebygga sjukdom/skada samt att ”främja förbättringar 

av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet” (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2019b; 

89/391/EEG, Artikel 1 och 6). 
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Svenska Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen 
I Sverige ligger grunden i arbetsmiljöarbetet i Arbetsmiljölagen, AML (SFS1977:1160) och 

Arbetsmiljöförordningen, AMF (SFS1977:1166). Enligt AML, 1§ är arbetsmiljölagens syfte 

”att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”. 

I AML, Kap 3, 2§, åläggs arbetsgivaren att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa 

och olycksfall, bland annat genom att regelbundet undersöka och bedöma risker i arbetet 

(2a§). 

 

Arbetsmiljöförordningen, kompletterar arbetsmiljölagen och beskriver hur arbetsmiljölagen 

ska omsättas i praktiken (Prevent, u.å.-a; SFS1977:1166). Exempel på vad som regleras i 

AMF är Arbetsmiljöverkets ansvar för tillsyn av nedströmsanvändares och arbetsgivares 

arbetsmiljöarbete, bland annat genom identifiering och tillämpning av riskhanteringsåtgärder 

(SFS1977:1166, 17§). 

Arbetsmiljöverket och dess föreskrifter 
Arbetsmiljöverket är den tillsynsmyndighet som i Sverige följer upp att arbetsmiljölagen och 

arbetstidslagen efterlevs av organisationer och företag (Arbetsmiljöverket, 2019c). Ett av 

arbetsmiljöverkets uppdrag är att ta fram föreskrifter som förtydligar lagen och främjar 

arbetsmiljöarbetet. Dessa utformas i Arbetsmiljöverkets författningssamlingar, så kallade 

”AFS:ar” (Arbetsmiljöverket, 2019a; Arbetsmiljöverket, 2019c).  

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM (AFS 2001:1)  
Föreskrifterna anger mer ingående hur Arbetsmiljölagens krav på systematiskt arbete (AML 

kap 3, 2a§) ska utformas, i syfte att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet, till följd av 

risker i arbetet. Detta genom att fortlöpande undersöka, åtgärda och följa upp verksamheten 

(AFS 2001:1, 2§). 

En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar 

om att arbetsgivaren regelbundet och skriftligen ska 

identifiera och bedöma de risker för ohälsa eller olycksfall 

som finns på arbetsplatsen, även i samband med 

verksamhetsförändringar som kan medföra nya risker (8§). 

För varje risk behöver åtgärder upprättas i en handlingsplan, 

som ska följas upp regelbundet för att säkerställa att de 

identifierade riskerna ska elimineras eller minimeras i 

möjligaste mån (10§). Bild 1 visar en schematisk 

illustration av tillvägagångssättet. 

 

Bild 1. Illustration från Arbetsmiljöverket av det systematiska arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket, 

2018b).  

Regelverk om kemiska arbetsmiljörisker 

Direktiv 98/24/EG - Ramdirektivet om kemiska agenser  
Direktiv 94/24/EG anger minimikraven för hantering av kemiska produkter på arbetsplatsen, i 

syfte att skydda arbetstagarens hälsa och säkerhet mot kemiska arbetsmiljörisker (Europeiska 
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arbetsmiljöbyrån, 2019b). Det finns även andra direktiv som är riktade mot särskilda grupper 

av farliga ämnen, exempelvis Direktiv 2004/37/EG (Ramdirektivet om carcinogener och 

mutagena ämnen). 

Reach-förordningen, (EG) nr 1907/2006 
Reach står för Registration Evaluation Authorisation and restriction of Chemicals 

Regulations, eller på svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 

kemikalier. Den europeiska förordningen syftar till att förbättra skyddet för människor och 

miljö från risker orsakade av kemiska produkter (Johns, 2009; Riksantikvarieämbetet, 2019). 

Bland annat genom att ålägga producenter och importörer ansvar för en säker hantering av 

kemiska ämnen och produkter. Tillverkare och importörer ska utvärdera/riskbedöma och 

registrera i princip alla kemiska ämnen och produkter till den europeiska 

kemikaliemyndigheten European Chemicals Agency, ECHA (Arbetsmiljöverket, 2019d; 

Johns, 2009; Kemikalieinspektionen, 2019a,). 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter med koppling till kemiska 

arbetsmiljörisker. 
Det finns ett flertal föreskrifter eller ”AFS:ar” som beskriver olika regler för att säkra 

arbetstagares arbetsmiljö vid hantering av kemiska produkter. De två viktigaste föreskrifterna 

med direkt koppling till kemisk riskbedömning är Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) 

samt Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).  

Utöver dessa finns ytterligare föreskrifter av betydelse vid arbete med kemiska produkter, 

bland annat Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), Gravida och ammande 

arbetstagare (AFS 2007:5) samt Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3). Vidare tillkommer 

en del mer specifika föreskrifter för arbete med specifika ämnen eller arbetsmoment, som 

exempelvis Arbete med asbest (AFS 2006:1) och Syntetiska oorganiska fibrer (AFS 2004:1).  

Nedan följer en sammanfattning av föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker samt en kortare 

beskrivning av föreskriften Hygieniska gränsvärden.  

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)  
Föreskriften syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall till följd av kemiska riskkällor på 

arbetsplatsen och beskriver hur detta ska genomföras (1§).  

En stor del av AFS 2011:19 bygger på: 

• Undersökning och riskbedömning. 

- Alla kemiska riskkällor ska identifieras, förtecknas och riskbedömas (5–6§) 

- Säkerhetsdatablad och annan nödvändig dokumentation som möjliggör 

riskbedömning behöver finnas tillgänglig (7§). 

- 8§ anger vilka faktorer som ska riskbedömas för att avgöra om åtgärder är 

nödvändiga. 

- Om exponeringsmätning genomförts ska den uppmätta halten jämföras med 

tillgängliga hygieniska gränsvärden, för att på så sätt avgöra om den uppmätta 

halten är godtagbar (9§). 

• Dokumentation och information. 
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- Resultatet från riskbedömningen samt beslut om förebyggande åtgärder ska 

dokumenteras (8§ sista stycket och 10§). Behövs en beredskapsplan för olyckor 

och nödsituationer förenade med den riskbedömda riskkällan, ska även denna 

dokumenteras (AFS 2011:19), 12§. 

- För att säkerställa medarbetarnas hälsa och säkerhet krävs att alla får information 

om de risker som finns för ohälsa och olycksfall samt hur dessa risker förebyggs 

(13§) 

• Arbetsgivarens skyldighet att vidta särskilda åtgärder. 

I de fall det inte är möjligt att byta ut den kemiska riskkällan mot en mindre farlig 

produkt, det inte går att ändra arbetssätt och utrusning, eller att dessa åtgärder inte ger 

den effekt som krävs för att nå en godtagbar risknivå, föreskrivs en 

prioriteringsordning (en s.k. ”åtgärdstrappa”) för vidare åtgärder (16§).  

 

Faktorer som ska riskbedömas 
I kemisk riskbedömning behöver hänsyn tas till flera viktiga faktorer. AFS 2011:19, 8§, listar 

vilka faktorer som ska bedömas för att avgöra om och när åtgärder krävs, för att därigenom 

begränsa risken för ohälsa och olycksfall. Bedömningen i den egna verksamheten ska göras 

av (citat): 

1. ”skadlig exponering via inandning, 

2. skadlig exponering via hudkontakt, stänk i ögonen eller intag via munnen, 

3. bildning av antändbar luftblandning eller brandrisk av annan orsak, samt 

4. personskador på grund av reaktiva, explosiva eller materialförstörande egenskaper. 

 

Vid bedömningen ska bland annat följande faktorer beaktas: 

1. Hur riskkällans farliga egenskaper kan komma till uttryck vid det sätt som den 

förekommer i verksamheten. 

2. Hur arten, nivån och varaktigheten av exponeringen för riskkällan är där den 

förekommer. 

3. Eventuella samverkande effekter med andra kemiska riskkällor eller med andra 

arbetsmiljöfaktorer på arbetsplatsen. 

4. Möjliga reaktioner tillsammans med andra kemiska riskkällor eller material som 

förekommer på arbetsplatsen. 

5. Förhållanden vid arbetet som kan påverka risken, inklusive effekten av vidtagna och 

planerade skyddsåtgärder. 

6. Erfarenheter från ohälsa, olycksfall eller tillbud i verksamheten, vid 

beredskapsövningar enligt 12 § sista stycket samt erfarenheter från medicinska 

kontroller. 

 

Bedömningen ska leda till beslut om vilka åtgärder som ska vidtas för att begränsa riskerna.”  

Vidare kan det också vara av värde att se över: 

- Hur ofta exponeringen förekommer (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2018).  

- Hur många som exponeras (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2018). Exempelvis kan man, 

som åtgärd, begränsa antalet som exponeras, så att färre utsätts för risk eller 

exponeringen fördelas på fler så att exponeringen bli mindre per person. 

- Om någon exponeringsmätning utförts och vad denna visar, att jämföras med 

hygieniska gränsvärden i AFS 2018:1. I vissa fall kan exponeringsmätning av 
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luftföroreningar vara nödvändig för att i en riskbedömning avgöra om luften är 

godtagbar (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2018; AFS 2018:1; Arbetsmiljöverket, 

2015a). Enligt AFS 2019:11, 9§, ska ”mätning av luftföroreningar i andningszonen 

utföras om det inte på annat sätt kan klargöras vilka åtgärder som krävs för att 

exponeringen ska vara godtagbar med hänsyn till gränsvärdet.”  

-  Om det finns grupper som kan vara särskilt utsatta eller känsliga (tex 

gravida/ammande, foster, särskilt unga/minderåriga eller allergiker), och om det finns 

särskilda åtgärder vidtagna för att skydda dessa personer (Europeiska 

arbetsmiljöbyrån, 2018; AFS 2007:5; AFS 2012:3). 

 

Åtgärder 
Utifrån sista stycket i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker, 

AFS 2011:19, 8§, ska bedömningen av identifierade risker mynna ut i beslut om nödvändiga 

åtgärder för att begränsa riskerna. AFS 2011:19, §15 anger vilka åtgärder som i första hand 

ska vidtas. Dessa är att kemiska produkter och material ska väljas utifrån målet att minska de 

kemiska riskerna, att exponeringen, antalet personer som exponeras och olycksfallsrisken ska 

begränsas genom olika organisatoriska åtgärder som t ex val av lämpliga metoder eller 

schemaläggning av arbetsmomenten, samt att mängden av varje kemisk riskkälla ska 

begränsas till vad som behövs i arbetsmomentet. 

I de fall som dessa åtgärder inte är möjliga, eller att riskerna kvarstår trots ovan vidtagna 

åtgärder, behöver en eller flera åtgärder vidtas utifrån en prioriteringsordning (åtgärdstrappa) 

som beskrivs i AFS 2011:19, 16§ (citat): 

1. ”Utföra arbetet eller processen i ett slutet system, använda fjärrstyrning eller andra 

tekniska åtgärder som medför att arbetstagarna inte utsätts för risken. 

2. Använda processventilation eller andra tekniska skyddsåtgärder i anslutning till den 

kemiska riskkällan för att minska risken för arbetstagarna. 

3. Förlägga arbetet till en särskild tid eller plats där endast personal som behövs för detta 

arbete är närvarande. 

4. Använda personlig skyddsutrustning när åtgärder enligt ovan inte är tillräckliga eller 

går att använda.” 
 

Det finns fler modeller som stödjer liknande upplägg, då man sett att bäst effekt uppnås av 

åtgärder som riktar in sig på själva riskkällan, följt av tekniska och organisatoriska åtgärder, 

snarare än åtgärder som enbart skyddar arbetstagaren (t ex andningsmask och handskar).  

Några exempel är ”Hierarchy of control” (Davies & Henderson, 2009a) samt den s.k. ”STOP-

principen” (European Agency for Safety and Health at Work, Healthy workplaces, 2018a; 

European Agency for Safety and Health at Work, Healthy workplaces, 2018b).  

”Substitutionsprincipen” handlar om att byta ut antingen den kemiska riskkällan eller den 

procedur/arbetsmetod som riskkällan används i, för att på så sätt minska risken. Här är dock 

viktigt att samtidigt undersöka så att ett utbyte av en produkt eller användningssätt inte bidrar 

till större risk/fara. Det är dock inte alltid så lätt att avgöra om ett annat ämne är lämpligare 

eller ej, då en stor andel av alla kemiska ämnen och produkter inte är riskbedömda eller 

undersökta (Davies & Henderson, 2009a). Vid utbyte av produkt är det förstås också viktigt 

att säkerställa att den nya produkten ger önskat resultat för det ändamål produkten ska 

användas till. 
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Utöver åtgärder utifrån prioriteringsordningen ovan, behöver man också ta hänsyn till 

särskilda krav för åtgärder i AFS 2011:19; bland annat märkning av behållare och 

rörledningar, skyltning av lokaler där farliga kemiska produkter används, åtgärder mot risker 

vid inandning och hudkontakt, ögonstänk och förtäring, åtgärder för att förebygga brand och 

explosioner, särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och processer, särskilda 

krav för cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande kemiska produkter (s.k.  

CMR-produkter) samt krav på utbildning eller läkarundersökningar för dem som arbetar med 

specificerat farliga kemiska produkter eller processer. Detta i syfte att ytterligare försöka 

begränsa exponeringen och riskerna, samt att i tidigt skede upptäcka tecken på ohälsa till följd 

av exponering av farliga ämnen (AFS 2005:6; AFS 2011:19). De åtgärder som vidtas utifrån 

genomförda riskbedömningar behöver följas upp för att säkerställa att de fungerar som avsett 

och i annat fall justeras (AFS 2001:1).    

I en studie av Van Wely (2017), undersöks de globala standarder som finns att tillgå gällande 

personlig skyddsutrustning avsedd för arbete med kemiska produkter. Han menar att 

riskbedömning ska utgöras av ett realistiskt ”i värsta fall-scenario” samt belyser vidare att 

”En olycka beror sällan på ett enstaka stort misstag utan ofta på en ”dominoeffekt” eller 

kombination av flera mindre misstag” (Van Wely, 2017). Det är därför vanligt att flera 

åtgärder eller s.k. ”barriärer” behöver kombineras på flera olika nivåer, för att begränsa 

riskerna och nå en godtagbar säkerhetsnivå. Detta beskrivs bl.a. med ”Reason’s Swiss cheese 

model” (Reason 1990 och 1997, se Akselsson, 2009). Utifrån ”värsta scenario”-principen 

belyser Van Wely (2017) också vikten av att välja personlig skyddsutrustning som skyddar 

hela kroppen eller alla de delar som riskerar att exponeras. Även om personlig 

skyddsutrustning utgör det sista steget i åtgärdstrappan är det dock viktigt att denna väljs 

utifrån ändamålsenligt material och funktion, så att den personliga skyddsutrustningen kan ge 

ett så gott skydd som möjligt.   

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)   
Denna föreskrift syftar till att förbygga ohälsa till följd av exponering för luftföroreningar (av 

exempelvis gaser, damm och fibrer), som antingen redan finns på arbetsplatsen, eller som 

bildas under arbetets gång (2§). Genom att utföra exponeringsmätningar i inandningsluften, 

kan det konstateras om ett ämnes hygieniska gränsvärden överskrids och därmed utgör en fara 

för användaren. Information om exponeringsnivåerna av kemiska produkter kan ibland vara 

nödvändig för att kunna genomföra en bra riskbedömning och vidta ändamålsenliga åtgärder.  

I föreskriftens bilaga 1, anges en gränsvärdeslista med gränsvärden för drygt 500 farliga 

ämnen (Arbetsmiljöverket, 2019b), samt eventuella noteringar om det listade ämnet kan 

orsaka hörselskada (B), är cancerframkallande (C), kan upptas lätt via huden (H), kräver 

medicinska kontroller (M) vid hantering, är reproduktionsstörande (R) eller är 

sensibiliserande/kan orsaka allergi eller överkänslighet (S). Dessa olika bokstavsnoteringar 

ger ett gott stöd i samband med kemisk riskbedömning och/eller hantering. 

Underlag viktiga för kemisk riskbedömning 
En avgörande faktor för riskbedömningens kvalitet och tillförlitlighet är vilket underlag som 

finns att tillgå om den kemiska produkten. Nedan presenteras regelverk som styr kemisk 

produkt- och säkerhetsinformation. Dessutom beskrivs kort hur man genom observationer och 

intervjuer kan samla in ytterligare information om exempelvis användningssätt, riskabla 
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arbetsmoment och åtgärder. Resultatet från genomförda exponeringsmätningar är också viktig 

information att beakta. 

Säkerhetsdatablad, SDB 
Reach-förordningen ((EG) nr 1907/2006, Artikel 31) föreskriver tillverkare och leverantörer 

av kemiska produkter att förse nedströmsanvändare och användare med säkerhetsdatablad, 

SDB, i syfte att uppmärksamma användarna om de risker som finns med produkten och vilka 

säkerhetsåtgärder som är nödvändiga att vidta för att förebygga ohälsa och olycksfall hos 

medarbetarna ((EG) nr 1907/2006; Kemikalieinspektionen, 2019b). Dessa åtgärder behöver 

också följas av alla nedströmsanvändarna, dvs de som använder de kemiska produkterna för 

yrkesmässigt bruk (Arbetsmiljöverket, 2019d; (EG) nr 1907/2006; Johns, 2009).   

Eftersom säkerhetsdatabladen baseras på tillverkarnas/leverantörernas egna riskbedömningar 

av de kemiska produkterna utgör dessa ett viktigt underlag för att (nedströms-)användarna ska 

kunna genomföra korrekta riskbedömningar utifrån de egna arbetssätten ((EG) nr 1907/2006).   

Alla SDB ska innehålla information enligt 16 rubriker ((EG) nr 1907/2006, artikel 31) och det 

ska tydligt framgå om ett ämne eller produkt har särskilt farliga egenskaper så som 

exempelvis att de är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande (CMR), 

långlivade, bio-ackumulerande och toxiska (PBT), eller är allergiframkallande ((EG) nr 

1907/2006; Johns, 2009; Kemikalieinspektionen, 2019b).  

CLP-förordningen, (EG) nr 1272/2008 
För att underlätta riskbedömning och också ge användarna snabb och lättillgänglig 

information om kemiska produkters eventuella farliga egenskaper, föreskriver CLP-

förordningen att tillverkare, leverantörer och nedströmsanvändare ska märka alla 

förpackningar och säkerhetsdatablad med piktogram. Dessa kan beskrivas som en slags 

”varningssymboler” som ger en god indikation på typ av fara/risk och därmed även att 

säkerhetsåtgärder är nödvändiga (ECHA, 2019a; ECHA, 2019b). Bild 2 visar några exempel 

på hur piktogrammen är utformade. Säkerhetsdatabladen ska dessutom innehålla tillhörande 

faroklassificeringar som tydligare beskriver vilken typ av fara produkten kan orsaka. Detta 

enligt en standard angiven av CLP-förordningen, där CLP på svenska står för ”klassificering, 

märkning och förpackning” (Arbetsmiljöverket, 2018a; ECHA, 2019a; Wikipedia, 2019).   

 

  
 

Bild 2: Exempel på några av de piktogram som anger en kemiskt produkts farliga egenskaper. I syfte 

att skydda människa och miljö. Deras betydelser finns att läsa på (ECHA, 2019c). 

Intervjuer och observation 
För att kunna bedöma riskerna utifrån hur produkten används i arbetet och därigenom i vilken 

omfattning arbetarna exponeras, behöver man prata med de som utför arbetet och andra 

berörda parter på företaget. På så sätt kan man få viktig och mer detaljerad information om 

exempelvis riskabla arbetsmoment, eventuella hälsoproblem eller anmälda tillbud/olyckor, 
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underhåll av apparatur och städning. Genom att dessutom titta på (observera) hur produkten 

används och hanteras, kan man skapa sig bättre förståelse för bland annat exponering, 

riskfyllda metoder och användningssätt samt om skyddsåtgärder finns och används på rätt sätt 

för att begränsa riskerna (Davies & Henderson, 2009b).  

Några exempel på metoder för kemisk 

riskbedömning  
Eftersom det kan vara svårt att bedöma kemiska risker, med många olika parametrar att ta 

ställning till, och också ha kunskap om, har det tagits fram ett flertal olika 

riskbedömningsmodeller eller metoder, att använda som stöd i riskbedömningsprocessen. 

Syftet är att hjälpa företag och andra aktörer att genomföra riskbedömningar av de kemiska 

ämnen och produkter de använder. Alla modeller har sina egna styrkor och begränsningar, en 

begränsning kan exempelvis vara svårigheten att bedöma samverkande effekter mellan olika 

kemiska produkter och resultatet av dessa effekter. En del modeller är mer grundliga än andra, 

och de kan ha lite olika fokus. Sammantaget innebär det att det är viktigt att säkerställa att den 

modell som utses ger de svar som behövs för riskbedömning och fortsatt arbetsmiljöarbete. 

Det bör också säkerställas att det verktyg som används stödjer de nationella regler där 

verktyget används så att kraven för kemisk riskbedömning uppfylls. Viktigt oavsett val av 

modell, är att hänsyn behöver tas till de arbetsförhållanden som gäller på arbetsplatsen eller 

det enstaka moment som riskbedöms.  

I en artikel om bedömning av kemisk riskbedömning inom ramen för europeisk lagstiftning, 

beskriver Gebel et al. (2009) att även om det vore önskvärt att genomföra en djupgående och 

detaljerad riskbedömning för varje enskild produkt, är det inte riktigt hållbart med anledning 

av det stora antalet kemiska produkter som finns på marknaden eller den enskilda 

arbetsplatsen. Författarna belyser därför vikten att ta fram metoder som är praktiska och 

proportionerliga med det slutgiltiga målet för riskbedömning i sikte - att skydda människa och 

miljö (Gebel et al., 2009). 

Nedan följer en sammanställning över några av de modeller och verktyg som finns 

tillgängliga. 

Exponeringsmätning att jämföra med hygieniska 

gränsvärden 
Exponeringsmätningar kan genomföras som ett delmoment i riskbedömningen, för att avgöra 

vilka exponeringsnivåer som föreligger i inandningsluften att jämföras med tillgängliga 

hygieniska gränsvärden enligt AFS 2018:1. På så vis erbjuder de ett viktigt stöd eller underlag 

i riskbedömningen, men resultatet från exponeringsmätningarna kan inte enskilt betraktas som 

en metod för kemisk riskbedömning, då riskbedömningen behöver beakta många fler faktorer, 

som exempelvis exponeringstid, hur ämnet sprids i luften eller kontrolleras med vidtagna 

åtgärder, men också vilka risker och effekter som är förenade vid exempelvis hudkontakt, 

stänk i ögonen eller olyckor (AFS 2011:19).  
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Exponeringsmätningar utförs dock inte så ofta, bland annat eftersom det krävs kunskap för att 

kunna genomföra exponeringsmätningar som ger tillförlitliga resultat. Metoden är också 

vanligen ganska kostsam (Antonsson et al., 2019). 

ART 
ART står för The Advanced Reach Tool, och är resultatet av ett samarbete mellan industrin 

och EU’s medlemsstater (ART, 2019). Verktyget kombinerar en statistisk beräkningsdel av 

data från en databas med tidigare genomförda exponeringsmätningar eller från användarens 

egna inlagda data, med en modell för inhalationsexponering, för att på sätt kunna uppskatta 

gällande exponering med minskad osäkerhet. 

Verktyget är endast kalibrerat för att bedöma exponering för inhalerbart damm, ånga och 

dimma, ej för rök, fibrer, gaser eller damm från framställning av metaller (ibid.).  

Critical Task Exposure Screening, CTES 
En annan metod för att bedöma kemiska risker med hjälp av uppskattning beskrivs av  

(Tjoe-Nij et al., 2018). Metoden är ett Microsoft Excel verktyg och heter Critical Task 

Exposure Screening, CTES, och är utvecklad för att screena arbete med kemiska risker och 

snabbt kunna identifiera vilka arbetsuppgifter som är förenade med större risk och därmed 

behöver fortsatt utredning. CTES bygger delvis på verktyget ART 1.5 och använder sig av en 

redan inlagd databas med olika kemiska ämnen/produkter och plockar därifrån uppgifter om 

hygieniska gränsvärden (inhalering), risk för hudskada, eventuell CMR-status och ångtryck. 

Den som använder programmet lägger in uppgifter om de kemiska ämnenas/produkternas 

koncentration och väljer sedan, utifrån förinlagda listor i vilket sammanhang den kemiska 

produkten används (typ av arbetsuppgift), samt varaktigheten i själva exponeringen. Utifrån 

erhållna data, ger CTES sedan information om 1) ett sorts screeningvärde för 

inhaleringsrisken, 2) identifiering av eventuell hudskada inklusive faroklassificeringarna för 

lokala och systemiska effekter och 3) om det finns risk för cancer, mutagenicitet (skada på 

DNA/arvsmassa) eller reproduktionsskador. Screeningvärdet anges som 1) Grön, 2) Grå, 

prioritet 2 och 3) Grå, prioritet 1. För ett grönt screeningresultat anses risken vara acceptabel 

och för de gråa screeningresultaten krävs mer riktade insatser eller åtgärder för att eliminera 

eller minska de kemiska riskerna. Tjoe-Nij, E. et al. (2018) som genomfört test av CTES, 

menar på att modellen är ett viktigt verktyg i att fokusera på de mest kritiska arbetsmomenten, 

samt att modellen är säker då den använder percentiler som ”försiktighetsmarginaler” i 

jämförelse med bl.a. nivågränsvärdena.  

En nackdel med programmet är dock att det inte kan användas för bedömning av fibrer, gaser 

och nanopartiklar (ibid.).  

Stoffenmanager 

Stoffenmanager är ett nederländskt utarbetat onlineverktyg som hjälper företag och 

organisationer att identifiera kemiska risker och ger förslag på lämpliga åtgärder (Antonsson 

et al., 2019). Verktyget bygger på gällande EU-lagstiftning, vilket innebär att man också 

behöver beakta lokala/landspecifika krav (Stoffenmanager, 2019).  

Modellen kan användas för att genomföra kvalitativ riskbedömning för inandning och 

hudexponering samt för kvantitativ riskbedömning för inandning där validering är baserad på 
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mer än 6000 mätningar (Stoffenmanager, 2019). Den kvantitativa riskbedömningen för 

inandning inkluderar en marginal i form av 90-percentilen och bedöms enligt studier vara 

tillräckligt konservativ. Verktyget kan också skapa register över farliga produkter och CMR-

produkter, och också en handlingsplan med förslag på åtgärder, där verktyget även kan 

beräkna effekten av åtgärderna (ibid.). 

Stoffenmanager kan dock inte användas för bedömning av inhalerbara fibrer och gaser eller 

för så kallade ”heta arbetsmetoder” så som svetsning och lödning (Stoffenmanager, 2019).  

ECETOC TRA 
Verktyget ECETOC TRA (Targeted Risk Assessment) består av tre separata modeller för 

uppskattning av exponeringar av arbetstagare, konsumenter och miljö (ECETOC, 2019). 

Genom att göra antaganden baserade på breda exponeringsmodeller med mindre krav på 

inkommande data, kan verktyget avgöra när det krävs en mer fördjupad bedömning av 

riskerna.  

Arbetsmiljöverkets broschyr “Bedöm de kemiska 

arbetsmiljöriskerna så här” (ADI 606) 
Broschyren grundar sig på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker och 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Metoden bygger framförallt på att arbetsledare och 

skyddsombud gemensamt ska identifiera risker för att sedan bedöma dessa och föreslå 

åtgärder (Arbetsmiljöverket 2015b), eller lite mer specifikt på de 6 stegen: 1) Organisera och 

fördela uppgifter, 2) Dela in för att få överblick, 3) Identifiera möjliga risker, 4) Bedöm 

riskerna och föreslå åtgärder, 5) Besluta och gör en handlingsplan och 6) Följ upp - räcker 

åtgärderna? Broschyren innehåller också en stödjande mall med förslag på olika frågor att 

stämma av. Bedömningen görs bland annat utifrån säkerhetsdatabladen, farliga situationer och 

gällande arbetssätt.  

I en undersökning av Antonsson et al. (2009) undersöktes några olika riskbedömningsmetoder 

bland små företag, för att avgöra vilka metoder som gav bäst stöd eller var mest effektiva. En 

av metoderna som undersöktes var broschyren ADI 606, i en tidigare version än den 

nuvarande broschyren (Antonsson, augusti 2019). Metoden uppskattades av en del företag, då 

de tyckte att metoden var enkel, pedagogisk och gav ett stöd i flera viktiga aspekter kring 

hantering av kemiska produkter, bland annat utifrån den mall som erbjuds. Men metoden 

upplevdes också tidskrävande vilket medförde att metoden enbart användes för bedömning av 

ett fåtal risker, vilket i sin tur innebar att inte alla kemiska arbetsmiljörisker identifierades. 

Användarna tenderade också att underskatta riskerna. Samtliga företag som testat metoden, 

saknade tips på åtgärder i broschyren. Författarnas slutsats var därför att metoden bäst 

används som ett komplement till andra mer branschanpassade verktyg (Antonsson et al., 

2009). 

”God praxis” 
I Reach-förordningen, Artikel 77, 4a, anges att ett forum inom Kemikaliemyndigheten ECHA 

”ska sprida god praxis och uppmärksamma problem på gemensamhetsnivå” ((EG) nr 

1907/2006). 
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Praxis kan definieras som vedertaget bruk, sedvana eller kutym (Synonymer, 2019). 

Webbplatsen IT-ord beskriver begreppet Best practice som ”bästa metod, branschnorm, god 

sed, känt och beprövat sätt med gott resultat att lösa en uppgift, sköta en verksamhet eller 

hantera teknisk utrustning” (IT-ord, 2019). 

Med hjälp av checklistor kan man kontrollera om ”god praxis” efterlevs för att förebygga 

ohälsa och olycksfall. ”God praxis” kan på så vis beskrivas som en metod för riskbedömning 

inklusive identifiering och vidtagande av skyddsåtgärder (Antonsson et al., 2019). I vissa 

branscher är det vanligt att arbeta efter ”god praxis”, där det har varit möjligt att utforma 

detaljerade rekommendationer och arbetssätt anpassade för deras specifika arbete för att på så 

sätt minimera de kemiska riskerna. Prevent har exempelvis publicerat två lite mer detaljerade 

och branschspecifika checklistor för arbete med härdplaster respektive sprutlackering 

(Prevent, 2018a; Prevent, 2019a), samt en lite mer allmän eller generell checklista för 

kemiska risker att ta stöd av i samband med riskbedömning på arbetsplatsen (Prevent, 2018b). 

Checklistorna kan användas i samband med att arbetsplatsen behöver se över 

arbetsmiljörelaterade rutiner, exempelvis i samband med en skyddsrond (Prevent, 2019d; 

Prevent, 2019h).  

Skanska har tagit fram ett koncept de kallar för ”säkra arbetsmetoder” för några identifierade 

kritiska riskområden, i syfte att dessa metoder ska utföras på ett säkert sätt (Skanska, 2019a). 

Några exempel på säkra arbetsmetoder som arbetats fram gäller arbete i lift och 

lyftoperationer samt arbete med damm. Konceptet ”säkra arbetsmetoder” kan jämföras både 

med ”god praxis” och med Prevents branschspecifika checklistor. För några riskområden har 

Skanska också tagit fram digitala utbildningar, exempelvis för arbete med damm, vilka kan 

genomföras både individuellt eller i grupp för fortsatta diskussioner (Skanska, 2019b). 

KemiRisk 
KemiRisk (IVL Svenska miljöinstitutet, 2019) är ett interaktivt webbaserat 

riskbedömningsverktyg som under de senaste åren utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet, 

i syfte att stötta riskbedömning av kemiska produkter inom framförallt små företag. Senaste 

versionen uppdaterades april 2019 (Antonsson et al., 2019, IVL Svenska miljöinstitutet, 

2019). Verktyget baseras bland annat på de krav som specificeras i 8§ Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19, och ska ”hjälpa till att bedöma 

risken för inandning, hudkontakt, intag via munnen och olyckor, samt konsekvensen av dessa 

exponeringar respektive olyckor” (Antonsson et al., 2019). För att se vilka frågor KemiRisk 

använder sig av hänvisas till bilaga 1 i (Antonsson et al., 2019, s. 25). KemiRisk ger stöd i att 

bedöma hur allvarlig risken är och visar om åtgärder behövs. Åtgärderna behöver dock 

företaget själv arbeta med utifrån arbetssätt och förutsättningar, så att riskerna minimeras till 

en acceptabel risknivå.  

För beräkning eller kvantifiering av exponeringsnivåer behövs ett annat verktyg, då denna 

funktion inte inkluderas i KemiRisk (Antonsson et al., 2019). Däremot finns 

informationsrutor som ger olika exempel på situationer där exponeringen bedöms som 

antingen stor, medium, liten eller ingen, för att därigenom ge användaren stöd och bidra till en 

kvalitativ bedömning av risknivån (ibid.).  
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Företagshälsovård 
En viktig funktion för företagshälsovården är att erbjuda stöd i förebyggande och 

arbetsmiljöfrämjande insatser till företag och organisationer. Företagshälsovården kan 

exempelvis anlitas att genomföra riskbedömningar, även för kemiska arbetsmiljörisker. I 

studien av (Antonsson et al., 2009), var tre av de fyra företag som anlitat företagshälsovården 

för riskbedömning positiva, medan det fjärde företaget var mer neutralt. Tilläggas bör att fler 

företag (18 st) tilldelats företagsvården som en av studiens metoder att prova, men att 25% 

(5 st) av dessa direkt meddelade att de inte var intresserade att anlita dem som stöd i sin 

kemiska riskbedömning. Av kvarvarande företag var det 8 som diskuterade vilka faktorer som 

de ansåg behövdes för att de skulle anlita företagshälsovården. Den största faktorn var 

kostnaden som ansågs vara för dyr. En annan faktor visade sig vara att man inte litade på 

företagshälsovårdens kompetens. Författarna till studien belyser att många små företag mer 

vanligen anlitar företagshälsovården för hälsokontroller och att en förklaring till att företagen 

inte anlitar företagshälsovården för stöd i sin kemiska riskbedömning kan vara att man inte 

känner till att företagshälsovården har kompetens även inom detta område (ibid.). 

Riskmatris – bedömning av riskerna utifrån sannolikhet 

och konsekvens 
Sättet att bedöma risker, när väl de identifierats, kan variera. En ganska vanlig metod att 

bedöma identifierade risker inom olycksfallsutredning är den så kallade ”riskmatrisen” 

(Harms-Ringdahl, 2013). Se exempel på uppställning i tabell 5.4 (Harms-Ringdahl, 2013) 

eller bild 11 (Prevent, 2019c). Men riskmatrisen används ibland även för att bedöma kemiska 

risker (Antonsson et al., 2019). 

Harms-Ringdahl (2013) beskriver metoden som ganska populär, då den i många fall uppfattas 

som relativt enkel och kan användas på flera sätt. De som riskbedömer ska bedöma dels hur 

stor sannolikheten är för att en risk ska inträffa och dels hur allvarlig konsekvensen är om 

risken inträffar. Resultatet utmynnar i en risknivå, vanligen namngiven ”grön” (låg risk, 

åtgärder inte alltid nödvändiga), ”gul” (medelhög risk, åtgärder krävs men kanske inte akut) 

och ”röd” (hög risk, åtgärder krävs omgående innan fortsatt arbete).  

Det finns dock en del problem med metoden att vara medveten om (Harms-Ringdahl, 2013).  

Några exempel är att metoden inte alltid har så specifika graderingar på de båda skalorna 

sannolikhet och konsekvens, att det kan vara svårt att uppskatta var på skalan man ska värdera 

risken. Konsekvenserna är ofta lättare att uppskatta, medan det ofta är svårare att uppskatta 

sannolikheten. Vi tolkar eller värderar också risker olika. Även om man bedömer flera av de 

identifierade riskerna som små, skulle de tillsammans kunna orsaka större skada.  

Metoden att enbart gradera sannolikheten för ohälsa eller olycksfall samt tillhörande 

konsekvenser uppfyller heller inte alla de krav som finns för kemisk riskbedömning, som 

innefattar fler faktorer att beakta. Se mer detaljerad beskrivning ovan under rubriken 

”Faktorer som ska riskbedömas”. 

Ytterligare administrativt stöd 
Utöver riskbedömningsverktyg finns också andra verktyg som syftar till att ge information 

och stöd till företag för att företagen ska uppfylla de krav som finns för användning av 
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kemiska produkter. Några exempel är det svenska verktyget Kemiguiden (Prevent, 2019e; 

Prevent, 2019f) samt Europeiska arbetsmiljöbyråns e-verktyg Dangerous Substances e-

tool/My chemical guide som bygger på Kemiguiden (European agency for safety and health at 

work, Healthy workplaces, 2018c). Verktygen bygger på frågor med vägledande råd eller 

rekommendationer i den kemiska riskhanteringen, inklusive åtgärder, som stöd att skapa en 

säker arbetsmiljö. De går dock inte att likställa med ovan nämna riskbedömningsverktyg.  

Skanskas verktyg och metoder för kemisk 

riskbedömning  
Kemikaliedatabas 
Ett viktigt verktyg i Skanskas arbete att hantera farliga kemiska produkter är Skanskas 

kemikaliedatabas, KemDB, där alla Skanskas kemiska produkter ska vara registrerade (Parker 

& Lindblad, Juni 2019). KemDB ger stöd till den kemiska riskhanteringen av både miljörisker 

och kemiska arbetsmiljörisker och ska också stötta i valet mellan flera likartade kemiska 

produkter. De kemiska produkternas säkerhetsdatablad ska finnas i KemDB för att underlätta 

riskbedömningen, men verktyget är inget riskbedömningsverktyg. Visst stöd kan dock 

erhållas i form av dokumentet ”Riskbedömning av farliga ämnen” som kan laddas ned från 

KemDB, se bilaga 2. 

Arbetsberedningar som ett verktyg att säkra 

arbetsmiljön och bedöma risker 
Inför varje nytt arbetsmoment, genomförs en detaljerad planering eller så kallad 

arbetsberedning (Skanska, 2018). På Skanskas intranät (2014) kan man läsa att syftet med 

arbetsberedningen är att ”ta tillvara på alla medarbetares kompetens för att säkerställa god 

arbetsmiljö, kvalitet, och miljö, men även för att försöka förutsäga produktiviteten”. Detta 

genomförs genom att man försöker identifiera alla enskilda risker gällande projektets tid, 

ekonomi, kvalitet, miljö eller arbetsmiljö, så att dessa kan förebyggas med ändamålsenliga 

åtgärder. Ansvariga chefer och/eller ledare (inklusive underentreprenörer) samlas tillsammans 

med medarbetarna som ska utföra arbetet och i de fallen så är möjligt, eller nödvändigt, även 

med ett skyddsombud (Skanska, 2018; Karlsson, mars 2019). I de fall kemiska produkter ska 

användas, ser man över arbetssätt och går igenom de säkerhetsdatablad som beskriver 

produktens eventuella risker och vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda de som 

arbetar med produkten. Arbetsberedningarna kan se lite olika ut beroende på projekt, men 

gemensamt är att arbetsberedningarna ska dokumenteras (Skanska, 2018). Några exempel på 

arbetsberedningsmallar inom Skanska visas i bilaga 3–5. Gemensamt för två av mallarna är 

att identifierade risker värderas/bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens (”riskmatrisen”). 
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Metod  
För att kunna utreda möjligheten och eventuella krav eller förutsättningar för återanvändning 

av kemiska riskbedömningar, har fler metoder kombinerats, däribland litteraturstudie, 

arbetsplatsbesök inklusive intervjuer och observationer samt riskbedömning. 

Litteraturstudie 
Vetenskaplig litteratur, lagstiftning/regelverk och annan information om riskbedömning 

eftersöktes via databaser och internet. De databaser som användes för att finna vetenskaplig 

litteratur var bland annat PubMed, Web of Science och i viss mån även Google Scholar. 

Några exempel på sökord som användes var ”chemical risk assessment”, ”risk assessment”, 

chemical, reuse, general*, ”occupational safety and health”, occupational, safety, health, 

(generialisation), model*, tool och effective. Vid arbetets påbörjan var ett begrepp som 

användes ”generalisering av kemiska riskbedömningar”, något som efterhand övergick till 

”återanvändning av kemiska riskbedömningar” då återanvändning också var det ord som 

användes för att förklara vad generalisering betydde. Därav sökordet general*. Sökorden 

kombinerades på olika sätt. Via Google och olika webbplatser eftersöktes ytterligare 

information om kemiska arbetsmiljörisker. Tidigare kurslitteratur gav till viss del också stöd. 

Med litteraturstudien var syftet att finna information om kemisk riskbedömning, några 

exempel på metoder för kemisk riskbedömning samt eventuella studier om återanvändning av 

kemiska riskbedömningar. 

Arbetsplatsbesök 
För att kunna genomföra bra riskbedömningar av kemiska produkter, är det viktigt att inte 

enbart utgå från tillhörande märkning och säkerhetsdatablad. Det är också viktigt att samla 

information om hur produkten används och hanteras på berörd arbetsplats och vilka åtgärder 

som vidtagits för att begränsa riskerna. Ett bra tillvägagångssätt för att samla sådan 

information är genom arbetsplatsbesök, som kan bygga både på observationer av arbetssätt 

och vidtagna åtgärder samt intervjuer med de som arbetar med produkten och andra 

nyckelpersoner.  

Val av arbetsplatser och produkter att riskbedöma 
Vid valet av produkter att riskbedöma, inom ramen för detta examensarbete, var målet att 

samma produkt skulle användas på olika arbetsplatser, för att möjliggöra jämförelse av 

riskbedömningarna. Detta var dock inte möjligt, eftersom examensarbetet pågick under en 

begränsad tid, då de produkter som utsetts i samråd med Skanska, enbart användes på en 

arbetsplats vardera. Istället har några likartade produkter riskbedömts och enbart i ett fall 

jämförts. 

Fem produkter utsågs som intressanta att undersöka närmre, varav två användes tillsammans 

för att bilda en ny produkt. Dessa fem produkter användes på tre olika arbetsplatser inom 

Skanska Stockholm, verksamhetsgren ”Hus”. De tre arbetsplatserna anges i detta arbete som 

arbetsplats A, B respektive C. Nedan presenteras vilka produkter som riskbedömdes på vilka 

arbetsplatser:  
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På arbetsplats A riskbedömdes produkterna  

- Paroc eXtra art.nr. 8569350, väggisolering av stenull/mineralull. Arbetet utförs av 

Skanskas medarbetare.   

- Hilti Hit-CT1, injekteringsmassa/kemankare innehållande bland annat metakrylat 

(härdplast) och dibenzoylperoxid. För infästning av järnpelare som bärande funktion i 

husets stomme. Arbetet utförs av underentreprenör 1, UE1.   

 

På arbetsplats B riskbedömdes produkten 

- Rockwool Flexibatts art.nr. 254507, väggisolering av stenull/mineralull. Arbetet utförs 

av Skanskas medarbetare.   

 

På arbetsplats C riskbedömdes produkterna 

- De Neef, delkomponenterna HA Flex LV AF och HA Flex Cat AF, som tillsammans 

bildar ett flexibelt polyuretanskum av bland annat härdplast, för att fylla ut/täta 

sprickor i en betongplatta flera våningar ned under marknivån. Arbetet utförs av 

underentreprenör 2, UE2.   

 

Intervjuer  
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer (Osvalder et al., 2009; Williamson, 2002) 

genomfördes på de tre utvalda arbetsplatserna med totalt 13 nyckelpersoner som bestod av: 

1. Fyra yrkesarbetare, för att få en djupare förståelse om produkterna och hanteringen av 

dessa inför produkternas riskbedömning. Samtliga var män. 

2. Två lokala skyddsombud, tillika yrkesarbetare, i syfte att få en bild av deras perspektiv 

på användning och hantering av produkterna inför produkternas riskbedömning, samt 

att också inhämta deras tankar om återanvändning av kemiska riskbedömningar. Båda 

var män. Totalt intervjuades därmed 6 st yrkesarbetare. 

3. Fyra produktionschefer och en arbetsledare, i syfte att få en bild av deras perspektiv på 

användning och hantering av produkterna inför produkternas riskbedömning, samt att 

också inhämta deras tankar om återanvändning av kemiska riskbedömningar. Av dessa 

var tre män och två kvinnor. 

4. Två chefer med ett övergripande ansvar för arbetsmiljö-, hälsa- och säkerhetsarbete, 

inom Skanska respektive UE1. Av dessa respondenter var en man och en kvinna. I 

detta arbete kallas de fortsättningsvis för ”arbetsmiljöchefer”. 

 

Se tabell 1 för en sammanställning av vilka nyckelpersoner som intervjuats (på vilka 

arbetsplatser). Dessa valdes utifrån intentionen att erhålla ett bredare perspektiv, eventuellt 

även olika perspektiv beroende på yrkesroll. Kontakter förmedlades inom Skanska och 

underentreprenör 1, UE1, för att hitta kandidater som ville medverka i intervjuerna. Alla 

tillfrågade tackade ja till medverkan.  

En av intervjuerna hölls med en produktionschef och en arbetsledare vid samma tillfälle, i 

övrigt hölls intervjuerna enskilt med respektive respondent. Därmed genomförandes 12 

intervjuer. 10 av dessa hölls genom fysiska möten, medan en av intervjuerna hölls via telefon 

och en via Skype.  
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Produktionschefer 2 st Arbetsplats A (varav en vardera inom Skanska resp. UE1) 

1 st Arbetsplats B 

1 st Arbetsplats C 

Arbetsledare (ej 

chef) 

1 st Arbetsplats A 

Yrkesarbetare 2 st Arbetsplats A (varav en vardera inom Skanska resp. UE1) 

1 st Arbetsplats B 

1 st Arbetsplats C (anställd av underentreprenör 2, UE2) 

Lokala skyddsombud 

(tillika yrkesarbetare) 

1 st Arbetsplats A 

1 st Arbetsplats B 

Arbetsmiljöchefer  

 

1 st med övergripande ansvar inom Skanska  

1 st med övergripande ansvar inom UE1 

 

Totalt:  13 st 

Tabell 1. Intervjuade nyckelpersoner 

 

Bilaga 6 visar den semistrukturerade intervjuguide som använts vid intervjuerna med cheferna 

och skyddsombuden, och bilaga 7 visar intervjuguiden som använts vid intervjuerna med 

yrkesarbetarna. I intervjuerna användes begreppet generalisering istället för återanvändning, 

då det var det begrepp som användes vid projektets början. Men vid förklaring om vad som 

menades med generalisering inför intervjuernas start, användes återanvändning som 

förtydligande begrepp. De flesta frågorna ställdes, men med viss justering, beroende på vem 

som möttes, hur samtalen föll under intervjuernas gång och vilken produkt de antingen arbetar 

med som yrkesarbetare, eller ansvarar för i rollen som chef. Grunden var dock densamma. 

Ställda följdfrågor varierade, beroende på vem som intervjuades och vilka svar som erhölls. 

Intervjuerna med produktionschefer, produktionsledare, skyddsombud och arbetsmiljöchefer 

var uppdelade i två delar, varav den första delen var lite mer allmän och bland annat handlade 

om att utreda 1) deras uppfattning av dagens sätt att riskbedöma; vad som fungerar bra, vad 

som fungerar mindre bra, eller är svårare att riskbedöma, samt 2) vad de tänker om att 

återanvända kemiska riskbedömningar, vilka eventuella fördelar eller risker de ser med en 

återanvändning samt vilka förutsättningar som krävs för att det ska vara möjligt. Den andra 

delen fokuserade mer på frågor kopplade till de kemiska produkter som utsetts att 

riskbedömas. Dessa frågor handlade exempelvis om användningssätt, exponering, information 

till medarbetarna, erbjuden utbildning samt tekniska och personliga skyddsåtgärder. Dessa 

intervjuer hölls under ca 30–60 minuter vardera. 

På arbetsplats C intervjuades produktionschef från Skanska och yrkesarbetare från 

underentreprenör från UE2. Från UE2 genomfördes ingen intervju med motsvarande 

produktionschef, arbetsmiljöchef eller skyddsombud, varför en djupare analys av sättet att 

riskbedöma inom UE2 inte är möjlig. Inte heller är det möjligt att erhålla några tankar kring 

återanvändning från UE2.  

Intervjuerna med yrkesarbetarna innehöll enbart den andra delen av den semistrukturerade 

intervjuguiden, men med vissa omformuleringar för bättre anpassning, se bilaga 7. Syftet med 

dessa intervjuer var att bättre förstå medarbetarnas arbete, arbetssätt och arbetsmiljörisker vid 

hanteringen av de produkter som utsetts. Av dessa intervjuer hölls en intervju under ca 15 

minuter, medan övriga mellan ca 30–40 minuter. 
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Samtliga intervjuer spelades in, efter samtycke från respondenterna. 

Analys av intervjuerna 
Varje inspelad intervju transkriberades och erhöll ett eget nummer för att i efterhand, vid 

behov, kunna härleda svaren för fortsatt analys (enbart av författaren till detta examensarbete, 

på grund av konfidentiell hantering). Transkriberingarna lästes igenom och intressanta svar 

markerades för vidare analys av bland annat 1) produkternas användning, risker och vidtagna 

åtgärder att använda i samband med kommande riskbedömning, samt 2) nuvarande sätt att 

riskbedöma samt möjligheten i, och förutsättningar för, återanvändning av kemiska 

riskbedömningar (inklusive fördelar och risker). 

Intervjuanalys av nuvarande sätt att riskbedöma samt tankar om 

återanvändning av riskbedömning  
För den del av intervjuerna som enbart genomfördes med produktionschefer, arbetsledare, 

arbetsmiljöchefer och lokala skyddsombud (frågorna 5–10 i del 1, bilaga 6), genomfördes en 

manifest kvalitativ innehållsanalys, dvs analys enbart utifrån det som uttrycks i intervjuerna. 

Detta med inspiration av (Granheim & Lundman, 2004).  

De markerade svaren kopierades in i sin helhet i ett separat Exceldokument, i en kolumn med 

rubriken ”meningsenhet”. Varje meningsenhet kondenserades (kortades ned) utan att förlora 

dess kärninnehåll och sammanställdes i intilliggande kolumn med rubriken ”kondenserad 

meningsenhet/beskrivning nära texten”. Vidare kondenseras denna text ytterligare för att 

erhålla en ”kod”, vanligen i form av en eller två meningar, som presenterades i en tredje 

kolumn. Ett exempel på hur kondenseringen gått till visas i bilaga 8. Flera av koderna/svaren 

kunde därefter samlas ihop i kategorier eftersom de i vissa fall nästan var identiska eller 

påminde om varandra. Detta för att försöka hitta kärnan i de svar som erhållits av samtliga 

chefs- och ledarroller och skyddsombud.  

Riskbedömning av produkter 

Val av metodik 
Utifrån genomförd litteraturstudie av olika riskbedömningsverktyg att använda i samband 

med kemisk riskbedömning, utsågs webbverktyget KemiRisk för riskbedömning av de i 

arbetet utsedda produkterna. Det bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska 

arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och innefattar frågor om de faktorer som behöver bedömas. 

För att samla in viktig information inför riskbedömningen, genomfördes observationer och 

intervjuer om de utvalda produkterna i samband med alla nämnda arbetsplatsbesök. 

Observationer 
För varje produkt genomfördes observationer av olika moment viktiga för riskbedömningen, 

exempelvis arbetssätt, exponering, förvaring, val av tekniska åtgärder, användning av 

personlig skyddsutrustning och tillgången till annan skyddsutrustning så som brandsläckare 

och ögonduschar m.m. Detta eftersom observation av arbetstagarna i sina arbetsuppgifter 

vanligen bidrar till en bättre förståelse för de risker som föreligger i samband med att 

produkten används. 
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Som stöd för observationerna av de olika produkterna användes den intervjuguide som tagits 

fram inför intervjuerna med yrkesarbetarna, se bilaga 7. De yrkesarbetare som visade de olika 

arbetsmomenten i samband med observationerna, var också de som intervjuades. 

Under observationerna togs några foton på en del av arbetsmomenten, se bilaga 9.  

Intervjuer 
Hur intervjuerna genomfördes för insamling av information om de olika produkterna är 

beskrivet ovan. För alla produkter, intervjuades mellan 2–4 personer, däribland minst en 

yrkesarbetare och en produktionschef. För de båda mineralullsprodukterna intervjuades även 

varsitt lokalt skyddsombud och för Hilti Hit-CT1 intervjuades istället en arbetsmiljöchef.  

Efter att intervjuerna transkriberats och intressanta svar markerats, var det möjligt att lätt 

finna den information som fanns att tillgå och behövdes som underlag i samband med 

riskbedömningen av de olika produkterna. 

Riskbedömning med KemiRisk 
Riskbedömningen genomfördes med hjälp av webbverktyget KemiRisk (IVL Svenska 

miljöinstitutet, 2019), produkternas säkerhetsdatablad (bilaga 10) samt information inhämtad 

från observationer och intervjuer. 

KemiRisks frågor besvarades så gott som möjligt utifrån den data som fanns tillgänglig och 

utifrån dessa svar genererade KemiRisk slutligen ett resultat med utlåtande om vilken risknivå 

som förelåg, samt om åtgärder behöver vidtas. Användaren och författaren till detta 

examensarbete bedömde därefter rimligheten i KemiRisks resultat.  

Eftersom KemiRisk inte erbjuder förslag på åtgärder som behöver vidtas, gjordes detta till 

följd av varje genomförd riskbedömning. Detta utifrån att bedömningen av identifierade risker 

ska mynna ut i beslut om nödvändiga åtgärder för att begränsa riskerna (AFS 2011:19, 8§, 

sista stycket). 

Etiska aspekter 
Inför varje intervju informerades samtliga kort om examensarbetet och den huvudsakliga 

frågeställningen. De informerades vidare om att intervjuerna genomförs anonymt och att 

deras svar kommer hanteras konfidentiellt, att inga svar kommer kunna härledas varken till 

dem som personer eller till berörd arbetsplats. De fick information om att de när som helst har 

möjlighet att avbryta intervjun eller att dra sig ur studien senare om de så önskar, oavsett skäl. 

De tillfrågades om det var okej att spela in intervjun, i syfte att kunna hålla bättre fokus på 

samtalet och sedan kunna gå tillbaka och lyssna på vad som sagts för vidare analys. Av 12 

erhölls skriftligt samtycke till intervju och inspelning, en av de intervjuade samtyckte 

muntligen till intervjun och inspelningen av denna i samband med inspelningen. Samtycke till 

observationerna inklusive fotografering gavs muntligen från berörda yrkesarbetare.  
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Resultat och diskussion 

Nuvarande sätt att riskbedöma kemiska 

arbetsmiljörisker  
Genom att utreda hur nuvarande riskbedömning fungerar inom Skanska, är det möjligt att få 

kunskap om vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre, men också vilka förutsättningar 

som finns för Skanska att eventuellt införa ett nytt arbetssätt för kemisk riskbedömning. 

Slutgiltig kategorisering av erhållna svar från produktionschefer, arbetsledare, 

arbetsmiljöchefer och lokala skyddsombud inom Skanska och UE1, gällande nuvarande sätt 

att bedöma risker visas i bilaga 11. Nedan följer en sammanställning av vad som fungerar bra 

respektive mindre bra, med några utvalda citat från intervjuerna för att ytterligare belysa 

respondenternas upplevelser och reflektioner.  

Respondenters uppfattning om nuvarande sätt att 

riskbedöma och deras förbättringsförslag 

Vad som fungerar bra 
Det är mycket som fungerar bra med nuvarande sätt att riskbedöma, både inom Skanska och 

underentreprenör 1. Inom Skanska använder man sig av arbetsberedningar för att riskbedöma 

de olika momenten, där kemiska arbetsmiljörisker utgör en del av de risker som ska bedömas. 

För arbetsberedningen/riskbedömningen finns mallar att följa som ett stöd. En av 

respondenterna uttrycker: "Jag tycker ju att det fungerar relativt bra med den mall vi har, jag 

tycker den är rätt så bra. Då går man igenom de olika momenten man ska göra, man är 

tvungen att svara på de här frågorna, men det går alltid att göra det bättre, komma ett steg 

till". Stöd finns också att hämta i den egna Kemdatabasen och de SDB som finns för alla 

produkter. Skanskas arbetsberedningar används för att få bättre kontroll över riskerna och de 

åtgärder som är nödvändiga och bidrar till reflektion och bättre riskmedvetenhet: 

"[arbetsberedningen/riskbedömningen] tycker jag är väldigt viktig, då får vi reda på alla 

saker innan vi börjar och vad vi har för erfarenheter av produkten". En av 

produktionscheferna uttrycker vidare: "Vi är ett så pass stort projekt så vi har tydliga 

arbetsuppgifter i vem som gör vad, så jag tycker vi har de resurser för att i tid kunna planera 

det som ska göras, kunna lämna in de uppgifter som behövs för att kunna göra en beredning 

eller en riskinventering". 

Underentreprenör 1, UE1, använder ett datorsystem som bland annat sammanställer en 

förteckning av alla kemiska produkter som används inom UE1 (inklusive SDB), men som 

också kan användas för att riskbedöma produkterna där verktyget genererar olika risknivåer 

för hälsorisker, brandrisker och miljörisker. UE1 använder sig också av en pärm som finns på 

arbetsplatsen för respektive projekt. Denna pärm ska innehålla nödvändig information som 

t ex beskrivning av rutiner för olika arbetsmoment, inklusive hanteringen av exempelvis 

kemiska produkter och SDB. Rutinerna för olika arbetsmoment är ofta desamma varför en av 

respondenterna uttrycker att det redan förekommer återanvändning i viss mån.  
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Avvikelser upptäcks vanligen fort av både yrkesarbetare och av produktchefer inom Skanska 

och UE1, vilket ibland bidrar till ny riskbedömning. Flertalet av de intervjuade beskriver ett 

stort stöd från miljöansvariga/miljökonsulter inom respektive projekt. Att de säkerställer att 

SDB finns tillgängliga, att rätt produkter används samt att de också finns tillgängliga för 

frågor.  

Vad som fungerar mindre bra 
Bidragande orsaker till att det ibland fungerar sämre med nuvarande sätt att riskbedöma och 

att riskbedömningen eller arbetsberedningen ibland uteblir, är att det krävs resurser både i tid, 

personal och pengar att riskbedöma eller genomföra arbetsberedningar. En produktionschef 

beskriver: "Jag tycker det är svårt när det kommer upp mycket småjobb. Arbetsberedningarna 

över lag, det är ett jobb som tar mycket tid, /.../ Veckorna går fort och det är många 

arbetsberedningar varje vecka för småjobb och det tar tid”. En annan beskriver att vissa 

arbetsmoment är så pass ”vardagliga” eller ”vanliga” att de inte riskbedöms, trots att det 

skulle behövas. Ibland uteblir också riskbedömning p.g.a. av oförutsedda arbetsuppgifter eller 

händelser, där man då löser de tillkommande arbetsuppgifterna på plats utan att stanna upp 

och först riskbedöma. En brist som uttrycks är att man inte alltid kopplar behovet av att 

stämma av vad som står i SDB när man ska arbeta med kemiska produkter. Man likställer på 

ett sätt de kemiska produkterna med verktyg, vars bruksanvisningar inte alltid heller ses 

igenom innan användning. "Vi använder kemiska produkter precis som vilket verktyg som 

helst. Det är ett problem, ser inte det [kemiska produkter] som en risk”. En av respondenterna 

betonar att denne uppskattar arbetsberedningarna som princip, men att ”mallen kan förbättras 

på flera sätt”, bland annat genom att lägga större fokus på arbetsmomentet för att på så sätt 

kunna identifiera fler kemiska arbetsmiljörisker. En annan uttrycker, å andra sidan, att det 

ibland blir mer fokus på det operativa eller själva arbetsmomentet, hur det ska göras, än på de 

kemiska produkter som ska användas i momenten och i sig utgör en risk. Några av 

respondenterna lyfter också problemet att det saknas kunskap om kemikalier och kemiska 

arbetsmiljörisker, vilket gör det svårare att bedöma riskerna. 

Förbättringsförslag 
Fler av de idéer på förbättringsförslag som framkommer under intervjuerna med 

produktionschefer, arbetsmiljöchefer och skyddsombud handlar om en mall för 

riskbedömning. Ett av skyddsombuden anser att det redan finns bra mallar inom Skanska att 

använda sig av, och en produktionschef, har som ovan citerat, uttryckt att mallen de har 

fungerar bra. Men flera uttrycker också att riskbedömningsmallen behöver förbättras. Förslag 

som framkommer är att nuvarande mall för arbetsberedning skulle behöva kompletteras med 

fler och mer detaljerade frågor för att underlätta riskbedömningen för dem som känner sig 

osäkra på kemiska risker, så att man inte missar något. Samma respondent fortsätter ”De enda 

frågor vi har i arbetsberedningen är ungefär [1] är det några kemiska produkter? [2] Och är 

de godkända ur miljösynpunkt? Det är typ dom två [frågorna]. Behövs fler andra frågor som: 

Är något frätande? Kan det ge andningssvårigheter? Så man inte missar något på grund av 

oerfarenhet”. En respondent lyfter samtidigt vikten av att en mer detaljerad mall inte bör 

”styra” riskbedömningen för mycket. Mallen behöver lämna utrymme att också lägga till 

andra risker. Den mall som används vid riskbedömningar, behöver också vara användarvänlig 

– ”det måste vara lätt för alla inblandade”. En produktionschef uttrycker att det nog är svårt 

att ta fram en mall med frågor som fungerar för alla arbetsmoment, men tror att det kan vara 
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möjligt för vissa arbetsmoment ”som förekommer ofta, typ mellanväggar, kanske 

stommontage”. Oavsett är det viktigt med fortsatt dialog kring riskerna. 

Ett förslag som framkommer som sätt att identifiera vilka frågor som bör finnas med i en mer 

detaljerad mall, är att jämföra arbetsberedningar från många olika projekt för att identifiera 

gemensamma nämnare. En av arbetsmiljöcheferna föreslår som en idé att riskbedöma de 

30–40 kemiska produkter som används mest flitigt för att beskriva säker hantering för just 

dessa. Att det skulle kunna erbjuda ett bra stöd för många. Det påminner till viss del om vad 

den andre arbetsmiljöchefen uttrycker som förslag; att ta fram företagsegna ”skyddsblad” med 

den viktigaste informationen sammanfattad på en A4-sida och att detta skyddsblad kan 

användas som stöd i samband med riskbedömningen, med huvudsyftet att ”skydda 

människan”.  

Något som skulle underlätta mycket i riskbedömningarna enligt två av respondenterna, är en 

digital app att använda från telefonen. ”… man skulle kunna koppla ihop [appen] med 

ritningar, ja det finns många möjligheter. Det är väldigt manuellt nu, bara mall på ett papper, 

som scannas in... Finns många möjligheter till förbättring /…/ Vi skulle kunna få notiser var 

tredje månad att nu måste vi revidera, kanske fota, lägga till något, montage av vissa saker 

/…/ och digital signering”. 

En av arbetsmiljöcheferna lyfter problem med vissa formuleringar i SDB och behovet av att 

SDB blir tydligare, då olika standardfraser inte alltid är en hjälp i samband med 

riskbedömningen. Denne exemplifierar: ”Finns en vanlig formulering [i SDB]: ”Sörj för god 

ventilation” – vad är det? Vad är god ventilation? Är korsdrag verkligen god ventilation eller 

menar man skapa undertryck, eller vad menar man? Ge exempel vad man menar med god 

ventilation”. 

Ett skyddsombud lyfter idén om att försöka minska antalet produkter med liknande 

egenskaper, att det kan förenkla hanteringen både för arbetsmiljö och miljö. Han lyfter också 

behovet att, vid val av kemiska produkter, ibland skifta fokuset från kundernas/beställarnas 

miljökrav eller arbetsmiljö i de slutgiltiga lokalerna, till arbetsmiljön för de yrkesarbetare som 

utsätts för de kemiska produkterna i samband med konstruktionen:  " Ibland undrar jag… är 

det för oss som ska arbeta med produkten eller för dem som ska vara i huset [sedan, när det 

är klart]? Tror det är mindre intressant ibland, generellt sett, vi som arbetar med 

produkten… /…/ det tycker jag är lite otäckt".  

Diskussion om olika förbättringsförslag 
Fler av respondenterna uttrycker ett behov om att mallen för arbetsberedning behöver 

utvecklas och bli mer stöttande. En mer utvecklad diskussion eller analys av detta görs senare 

under rubriken ”Uppfyller Skanskas nuvarande sätt att riskbedöma kraven för kemisk 

riskbedömning?”  

Idén om att ta fram företagsegna ”skyddsblad” eller annan form av kondenserade 

säkerhetsdatablad, handlar om att välja ut de viktigaste rubrikerna i SDB och att lyfta 

innehållet i dessa på ett så kort och koncist sätt som möjligt för att bättre underlätta 

riskbedömningen. Detta utifrån att säkerhetsdatabladen ofta kan vara ganska omfattande och 

inte alltid så lätta att förstå, med ett språk eller formuleringar som ibland är ganska 

intetsägande. Detta exemplifieras ovan av ett av skyddsombuden, ett annat exempel kan tas 

från De Neefs säkerhetsdatablad för de riskbedömda produkterna HA Flex LV/Cat AF. 
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Avsnitt 8, begränsning av exponeringen/personligt skydd, anger bland annat ”sedvanliga 

försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier ska iakttas” eller ” Handskmaterial: 

gummihandskar”. Vad är sedvanliga försiktighetsåtgärder och vilken typ av gummihandskar 

avses?  Det är ganska ospecifikt. Om man kan säkerställa att ALL viktig information i sådana 

kondenserade skyddsblad kommer med, med alla risker och nödvändiga åtgärder, skulle det 

kunna vara värt att prova att använda sig av dessa skyddsblad, som på sätt och vis blir ett sätt 

att arbeta efter ”god praxis”. Dessa skulle också kunna vara bättre anpassade till 

användningen på det egna företaget. Men det skulle krävas ett gediget arbete att sammanställa 

skyddsblad för alla de kemiska produkter som används inom projektet/företaget för de med 

rätt kompetens att avgöra vilken information som ska med eller ej. Naturligtvis behöver 

nyttan med dessa skyddsblad också ställas i relation till de resurser som finns och vägas mot 

andra alternativa insatser. En risk med ”skyddsbladen” kan vara att de urvattnar funktionen 

med säkerhetsdatabladen och att projektledare och berörda yrkesarbetare plötsligt har två 

olika dokument att ta hjälp av i samband med riskbedömningen. Det kan skapa förvirring. 

Istället bör ansvariga för riskbedömningar inom det egna företaget hjälpas åt att rapportera 

svårtydda formuleringar eller eventuellt felaktiga uppgifter i SDB till tillverkaren/leverantören 

så att sådant kan justeras och direkt förtydligas. Ställer fler användare större krav på kvaliteten 

i SDB, måste tillverkare och leverantörer tillmötesgå dessa krav för att kunna sälja sina 

produkter.  

Gällande de exempel som nämns ovan om kvaliteten på säkerhetsdatabladen kan nämnas ett 

bifynd i en studie, där man undersökt en möjlig strategi för att bedöma kemiska risker 

(Balsat et al., 2003). Balsat et al. såg att det fanns vissa begränsningar i säkerhetsdatabladens 

innehåll, antingen för att 1) de inte var uppdaterade hos undersökta företag, 2) de var 

ofullständiga, eller för att 3) de gav osammanhängande information (informationen var svår 

att tyda). Eftersom säkerhetsdatabladen ofta utgör den enda informationskällan om produkten 

i samband med riskbedömningen (Balsat et al., 2003; Topping et al., 1998) utgör bristande 

säkerhetsdatablad i sig en risk. Görs riskbedömningen utifrån felaktiga grunder kan detta 

äventyra medarbetarnas säkerhet och hälsa. 

Idén om en digital app för riskbedömningarna, är väl värd att tänka vidare kring. Nuvarande 

process är väldigt manuell, en digitalisering skulle möjliggöra en annan hantering. Exempel 

på frågor/funktioner att innefatta i appen skulle kunna vara de frågor som behövs för att 

säkerställa att alla risker ringas in (i form av en mall), eller som respondenterna själva 

föreslår, att man genom appen kan hämta upp SDB och annat viktigt underlag inför 

riskbedömningen, eller att genomförd arbetsberedning lätt kan hämtas upp senare av alla 

yrkesarbetare och produktionschefer som är inblandade via deras mobiler, i de fall någon 

viktig aspekt kring riskerna eller skyddsåtgärderna glömts bort. Digital signering i appen är 

ytterligare ett förslag som framkom. Att ta fram en digital app kräver dock en del satsningar, 

både ekonomiskt och resursmässigt. En annan fråga viktig att beakta är om organisationen är 

mottaglig för en digital app. Denna fråga ställdes till de respondenter som lyfte idén om 

digital app. De tror båda att Skanska är mottagliga och att ett sådant verktyg kan vara ett gott 

stöd i riskbedömningen och fortgående arbetsmiljöarbete. 

Återanvändning av riskbedömningar 
För att se över möjligheten i att återanvända kemiska riskbedömningar, vilka fördelar, 

eventuella risker och även vilka förutsättningar som finns för återanvändning, har i huvudsak 
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två metoder använts; 1) intervjuer med olika nyckelpersoner med mer ansvar för 

riskbedömning och arbetsmiljö samt 2) riskbedömning av utsedda produkter på några olika 

arbetsplatser. För dessa riskbedömningar ingick analys av observationer och intervjuer även 

med berörda yrkesarbetare. 

Resultatet, eller kategoriseringen, av erhållna intervjusvar om återanvändning av kemiska 

riskbedömningar presenteras i bilaga 11. Resultatet från genomförda riskbedömningar 

presenteras i bilaga 12. 

Respondenternas uppfattning om möjligheten att 

återanvända kemiska riskbedömningar  
Respondenterna är positiva till att återanvända riskbedömningar av kemiska produkter. Fler 

av respondenterna tror det är möjligt med återanvändning om båda byggprojekten är 

likvärdiga med liknande förutsättningar, arbetssätt och vidtagna åtgärder. En av de parametrar 

som lyfts som specifikt viktig att stämma av är ventilation, en annan är om det gäller för 

produkter man ofta arbetar med och känner till.  

En av respondenterna är dock lite mer kritisk till återanvändning av kemiska riskbedömningar 

(eller generalisering av kemiska riskbedömningar, som används som begrepp under 

intervjun). Denne tror istället mer på generalisering av processen kring riskbedömning, eller 

att riskbedömningsprocessen kan utvecklas.  

Erfarenheter av återanvändning 
En produktionschef beskriver hur denne ibland stämmer av med andra kollegor hur de tänkt 

kring riskerna för ett arbetsmoment som denne nu ska ansvara för, för att få tips och bli 

uppmärksammad på eventuella risker med just detta moment. Fokuset ligger på hanteringen 

kring själva arbetsmomentet, men man återanvänder gärna varandras erfarenheter och tidigare 

riskbedömningar för att säkra arbetsmiljön. Ytterligare en produktionschef har liknande 

erfarenhet, då denne säger att det är ganska vanligt man går tillbaka till gamla 

arbetsberedningar för att se hur man gjorde tidigare. Densamme uttrycker vidare att det i 

många fall borde vara möjligt att återanvända riskbedömningar, samt att "det är bra om man 

kan göra standardiserade riskbedömningar så att man kan hämta från en bas på något sätt, 

då vet man ju bättre vad man ska tänka på".  

Möjligheter och fördelar 
Det finns flera fördelar med att återanvända riskbedömningar enligt respondenterna. Flera av 

respondenterna tror att återanvändning kan förenkla och effektivisera riskbedömningarna 

genom att man sparar både tid och pengar. På så sätt tror man att fler riskbedömningar 

kommer att genomföras och därigenom bidra till en förbättrad hälsa bland yrkesarbetarna med 

färre sjukskrivningar. Två av respondenterna tror att återanvändning av riskbedömningar är 

möjlig med en tydligare och mer detaljerad mall, men understryker samtidigt att det enbart är 

möjligt under förutsättning att arbetsmomenten utförs på ungefär samma sätt. I annat fall går 

det inte. En annan uttrycker vidare ”/…/ och avviker det får vi väl säga till. Och för min del, 

istället för att skriva från ”scratch” varje gång, så är det bättre att kunna ha en grundgrej. 

Funkar det med vår generella [återanvända riskbedömning]? Ja. Avviker något? Nej. Ja, men 

då så, då kör vi med den här. Att vi får en liten bocklista med eventuella risker [att stämma 



   

26 

 

av]”. Man tror att det kan bidra till en mer långsiktigt hållbar hantering av riskerna, att fler 

riskbedömningar genomförs och att man på så sätt ökar förståelsen för de risker man utsätts 

för som yrkesarbetare. Ytterligare en reflektion är: ”vi skulle få bättre kontroll på de 

kemikalier vi har på arbetsplatserna. Inte bara att vi hanterar dem på rätt sätt utan också 

även vilka vi faktiskt har. /…/ och få en säkrare hantering". 

Hinder och risker 
De eventuella risker som lyfts av respondenterna gällande återanvändning av 

riskbedömningar, handlar framför allt om risken att missa eller förbise viktiga risker som inte 

efterfrågas i en alltför generell mall för riskbedömning. Det kan handla om platsspecifika 

parametrar eller omständigheter som förbises exempelvis p.g.a. brist på tid eller kunskap. Det 

kan vara svårt att ta fram en standardiserad mall för riskbedömning att återanvända som 

inkluderar alla viktiga frågor, detaljer och förutsättningar. Missas riskerna så missas också de 

riskbegränsande åtgärderna med följden att människor kan ta skada eller bli sjuka. T ex: "Men 

/…/ hamnar man i olika miljöer på olika sätt, med olika förutsättningar, då naturligtvis, då är 

ju inte den [återanvända] riskbedömningen värt något som man gjort innan. Man måste 

beakta allt runt omkring." eller ”Risken blir väl att man gör den [mallen för riskbedömning 

att återanvända] för generell så den stämmer om alla förutsättningar är desamma, men de är 

sällan det och då finns det ett glapp där...”.  

En annan risk som lyfts är att återanvändning av riskbedömningar skulle kunna leda till mer 

fusk och att viktiga säkerhetsåtgärder glöms bort: "att det blir mer slarv om man inte gått 

igenom [det egna] momentet och kommer ihåg att man måste ha nya handskar och kasta dem 

efteråt. Går man inte igenom det varje gång, kan det nog bli att de sitter kvar på händerna."  

Ytterligare en befarad risk är att hänsynen till enskilda individers känslighet för olika kemiska 

produkter kan försämras i samband med återanvändning. 

Återanvändning av åtgärder 
Gällande möjligheten att återanvända även åtgärder är alla respondenter överens om att så är 

möjligt, kanske till och med lättare än återanvändning av riskbedömningar. Detta eftersom 

åtgärderna ofta är lika och återkommer. En idé som lyfts av en av produktionscheferna är att 

se över vilka produkter som används och vilka skyddsåtgärder som krävs för dessa, samt att 

man genom denna information utformar s.k. ”minimiskyddsåtgärder”. En annan 

produktionschef betonar också att det på ett sätt redan finns ett tänk kring återanvändning av 

åtgärder i och med åtgärdstrappan som regleras i AFS 2011:19, 16§.  

Det uppkommer dock vissa förbehåll eller villkor i möjligheten att återanvända åtgärderna. 

Det är omgivningen/omständigheterna som styr om åtgärderna kan återanvändas och en viktig 

förutsättning är att alla risker har identifierats, annars kommer man även missa vissa åtgärder. 

Vissa åtgärder kan också kräva en viss framförhållning för att vara möjliga att implementera,  

t ex om en viss typ av ventilation måste införskaffas. 

Sammantagen bedömning av möjligheten till återanvändning 

utifrån genomförda intervjuer  
De flesta respondenter är positiva till återanvändning och tror att det skulle kunna underlätta 

deras riskbedömningar. Vid analys av intervjuerna framgår det dock att de flesta talar mer 

genomgående om själva riskbedömningsprocessen och behovet att förbättra denna, än att 
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återanvända riskbedömningar vid ett nytt arbetsmoment eller på en ny arbetsplats. En 

förklaring till detta synsätt kan vara att Skanska och UE1, på sätt och vis redan har en 

utarbetad process kring riskbedömning, med olika mallar att utgå ifrån bland annat i samband 

med arbetsberedningen. Det gör det troligen lättare att tänka utifrån en process eller hantering 

man redan känner till. Många är dessutom positiva till nuvarande arbetssätt med 

arbetsberedningarna. Men man ser också brister i befintlig arbetsberedningsmall som inte är 

tillräckligt stöttande eller omfattande, vilket också belyses ovan i respondenternas förslag på 

förbättringar på nuvarande sätt att riskbedöma. Man behöver kanske hitta ett annat sätt som är 

mer effektivt, enklare och snabbare än nu, alternativt utveckla nuvarande 

arbetsberedningsmall.  

Några av de fördelar som lyfts med återanvändning av kemiska riskbedömningar av produkter 

som ska användas igen, är att man tror att detta kan förenkla och effektivisera genom att spara 

både tid och resurser. Detta eftersom nuvarande upplägg med arbetsberedningar vanligen tar 

lång tid, med många inblandade. En fördel är därigenom troligen att fler arbetsmoment och 

kemiska produkter riskbedöms och att fler riktade åtgärder sätts in för att säkra medarbetarnas 

hälsa och arbetsmiljö. Både ansvariga chefer och medarbetare bör få bättre koll, vilket i sig 

också skapar trygghet. Man känner till de risker som finns, men också hur de ska 

minimeras/begränsas. En återanvändning av sedan tidigare genomförda riskbedömningar av 

olika produkter skulle därigenom kunna bidra till ett ökat lärande, att man lär av varandra. En 

förutsättning för detta lärande är dock att de riskbedömningar som återanvänds inkluderat alla 

risker som kan vara förenade med användning av produkten och också inkluderar 

ändamålsenliga åtgärder. Hur mycket tid eller andra resurser som kan besparas med en 

eventuell återanvändning behöver dock vidare analys, och kan inte besvaras inom ramen för 

detta arbete. 

Genomgående i intervjuerna lyfts riskerna att en återanvändning kan leda till att man missar 

risker som finns på den egna arbetsplatsen, då förutsättningarna är olika från arbetsplats till 

arbetsplats, nämnda exempel på parametrar att ta hänsyn till är exempelvis omgivningen, 

ventilationen och människorna på arbetsplatsen eller angränsande omgivning. Ganska sällan 

dock, talar respondenterna om arbetssätten som en faktor. Hur man arbetar med och hanterar 

produkten i övrigt är viktigt vid all riskbedömning.  

Den lyfta risken om att återanvända riskbedömningar kan leda till fusk eller slarv, handlar 

bland annat om att många verksamheter redan idag är tidspressade. Oron som lyfts är att man 

genom en återanvändning av riskbedömningen eventuellt hoppar över vissa moment, att man 

”genar” lite, och lite för lätt accepterar den sedan tidigare genomförda riskbedömningen. 

Detta utan att först kontrollera eller jämföra om arbetssätt och andra förutsättningar eller 

faktorer på de båda arbetsplatserna påminner om varandra. Vilket slutligen skulle kunna leda 

till att man missar både risker och åtgärder. Missas risker, missas troligen även de åtgärder 

som behöver tas. 

Å andra sidan är en återanvänd riskbedömning, som ändå ses igenom, troligen bättre än ingen 

riskbedömning alls, i de fall verksamheten är så pressad att man kanske skjuter lite på, eller 

hoppar över delar av riskbedömningen. Från den tidigare riskbedömningen, som ska 

återanvändas, kan man uppmärksammas om tidigare identifierade risker och vidtagna åtgärder 

och utifrån dessa vidta de åtgärder som behövs på den egna arbetsplatsen. 
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Att beakta är också att det behöver säkerställas att enskilda individers känslighet inte förbises 

i samband med återanvändning av tidigare riskbedömningar. Olika individer är olika känsliga 

och det kan därför behöva vidtas andra åtgärder än de som vidtagits i den riskbedömning som 

återanvänds, även om arbetsmomenten och omgivningen påminner om varandra (AFS 2007:5, 

AFS 2012:3). Denna aspekt är kanske än viktigare på senare tid, när allt fler kvinnor börjat 

arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen, för att på så vis säkerställa hälsa och säkerhet 

även hos gravida/ammande och foster. Särskilda åtgärder kan behövas även för minderåriga 

praktikanter.   

Möjligheten till återanvändning utifrån genomförda 

riskbedömningar 
Resultatet från riskbedömningarna, visas i sin helhet i bilaga 12. Där ingår också en del 

kommentarer och rekommendationer för eventuella åtgärder, baserade på insamlad 

information. Nedan följer en sammanställning av genomförda riskbedömningar och dess 

resultat samt resonemang om möjligheten att återanvända riskbedömningar för de enskilda 

produkterna. Eftersom de båda mineralullsprodukterna från Rockwool och Paroc har många 

likheter, samlas sammanställning och resonemang under en och samma rubrik. Produkterna 

Hilti Hit-CT1 och de båda De Neef HA Flex-produkterna, är trots sitt innehåll av härdplast 

ganska olika i övrigt, varför dessa presenteras separat.  

Erhållna risknivåer  
Med stöd av riskbedömningsverktyget KemiRisk, intervjuer, observationer och utsedda 

produkters säkerhetsdatablad (bilaga 10) erhålls olika risknivåer för respektive produkt. Dessa 

visas i tabell 2. 

 

Tabell 2. De riskbedömda produkternas risknivåer. 

 

Mineralullsisolering från Rockwool och Paroc 

Sammanfattning av genomförd riskbedömning 
De båda produkterna Rockwool och Paroc påminner mycket om varandra, har ungefär samma 

innehåll och säkerhetsdatabladen lyfter också liknande åtgärder för att begränsa exponeringen 

Riskbedömd produkt Risknivå enligt KemiRisk 

Rockwool mineralullsisolering. Innehållande 

bland annat syntetiska oorganiska stenullsfibrer. 

Låg risk 

Paroc mineralullsisolering. Innehållande bland 

annat syntetiska oorganiska stenullsfibrer. 

 

Medelhög risk  

(Alternativt låg risk, beroende på 

ikryssat alternativ för luftföroreningar) 

Hilti Hit-CT1 Injekteringsmassa innehållande 

bland annat härdplast. 

Försumbar risk 

De Neef HA Flex LV AF resp. HA FLEX Cat AF, 

som tillsammans fyller ut och tätar sprickor i 

betong eller sten. Innehållande bland annat 

härdplast och diisocyanater. 

Allvarlig risk resp. Medelhög risk 
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och hur man ska agera i de fall symptom på exponering ändå sker. De syntetiska oorganiska 

fibrerna i båda produkterna uppfyller kraven för löslighet och kan inte klassificeras som 

cancerframkallande. Båda mineralullsprodukterna är obrännbara och kan inte bidra till brand, 

inte heller i samverkan med andra produkter. 

De som arbetar med produkten gör flera saker för att minska dammspridning; de använder 

anpassad kniv för tillskärning av mineralullen, de städar dagligen med dammsugare eller 

gummiskrapa och överblivet material slängs. Handskar och glasögon används alltid i och med 

Skanskas grundkrav på skyddsutrustning. Däremot används sällan P2 mask, så som föreskrivs 

i båda produkternas SDB vid arbete som dammar mer. Inte heller verkar alla täcka sina armar, 

trots upplevd klåda på underarmarna. En orsak till att armarna inte täcks i större utsträckning 

är att det blir för varmt i de långärmade tröjor som finns tillgängliga. För att avhjälpa klådan 

på underarmarna, bör en ganska enkel åtgärd vara att införskaffa långärmade tröjor av svalare 

material. 

Båda produkterna dammar, men utifrån intervjuer med de yrkesarbetare som arbetar med 

produkterna verkar produkten från Paroc, på arbetsplats A damma mer, vilket också visar sig i 

de olika utfallen i KemiRisks riskbedömning. Det är dock viktigt att beakta att det bara 

genomförts ett fåtal observationer och intervjuer till grund för riskbedömningarna och att inga 

exponeringsmätningar genomförts, varken på arbetsplats A eller B. Det är därför svårt att dra 

tillräckligt underbyggda slutsatser om den ena produkten dammar mer eller om andra faktorer 

i omgivningen varierar mellan de båda arbetsplatserna. Likaså är det svårt att med säkerhet 

avgöra om nivåerna av fiberdamm håller sig under nivågränsvärdena. Arbetsplats A kan också 

haft mer av annat damm som flög runt, men inte heller det är möjligt att avgöra utifrån 

insamlad information. En god åtgärd är därför att genomföra exponeringsmätningar av 

mineralullsfiber på båda arbetsplatserna och kanske även annat damm, för att på så sätt avgöra 

vad det är som dammar och säkerställa att inga gränsvärden överskrids. Kan man påvisa 

nivåer under gränsvärdena kan detta också minska eventuell oro hos de yrkesarbetare som 

arbetar med produkterna. 

Eftersom fibertypen i båda produkterna uppfyller kraven för löslighet, och därmed inte lagras 

i lungorna, samt att ingen av respondenterna uttrycker allvarligare symptom, kan det vara så 

att risken för båda produkter mer rimligen är låg, och inte som KemiRisks utfall som visar 

”låg risk” för Rockwool och ”medlehög risk” för Paroc. Den bedömningen bör dock ställas i 

relation till bland annat arbetssätt, exponeringstid, ventilation och personlig skyddsutrustning.  

Ingen av arbetsplatserna hade någon platsventilation för att begränsa exponeringen av 

fiberdamm. På så sätt kan man säga att förhållandena var ganska lika på de båda 

arbetsplatserna. Arbetsplats A hade dock betydligt lägre i tak än arbetsplats B, vilket möjligen 

kan påverka hur damm och fibrer sprider sig i rummet. Kanske kan upplevelsen av mer damm 

på arbetsplats A också bero på att Paroc mineralull ibland används under längre tid per dag, så 

att yrkesarbetarna upplever besvär av klåda under längre tid och på så sätt reflekterar mer 

kring dammet.  

Sist, men inte minst, bör man se över hur man kan förbättra ventilationen och om användning 

av luftrenare kan vara tillräcklig för att fånga upp och avlägsna omkringflygande fiberdamm.  
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Kan kemisk riskbedömning återanvändas? 
De båda mineralullsprodukterna bedöms vara ganska likvärdiga, med liknande egenskaper 

och risknivå. Detta med viss reservation för att produkten från Paroc eventuellt dammar mer.  

Eftersom de båda produkterna har så liknande egenskaper och också används och hanteras på 

liknande sätt gällande exempelvis exponeringstid, omgivning, tillgången (frånvaron) av 

ventilation, förvaring och städning, och val och användning av personlig skyddsutrustning, 

och också utgör en låg risknivå, görs bedömningen att båda dessa produkters riskbedömningar 

kan återanvändas. Viktigt dock att riskbedömningen påvisar bl.a. riskbedömd exponeringstid 

och val av skyddsåtgärder, så att dessa kan beaktas (och jämföras med) för annat liknande 

arbete. Avviker arbetssätten, exponeringstiden eller tillgängliga 

skyddsåtgärder/skyddsutrustning mellan de båda olika arbetsplatserna eller momenten, kan ny 

riskbedömning behöva göras. Likaså på arbetsplatser med särskilt känsliga personer. 

Beaktas bör att två likvärdiga produkter ändå kan uppträda på lite olika sätt, så som eventuellt 

är fallet för dessa båda mineralullsprodukter. Detta måste man ta höjd för om man vill 

återanvända riskbedömningar av likvärdiga produkter, så att man inte missar de 

produktegenskaper eller risker som avviker. För de båda mineralullsprodukterna finns 

misstanke om att de dammar olika mycket. Andra skillnader skulle t ex kunna vara olika 

allvarliga hälsoeffekter i samband med inandning av eller hudkontakt med produkten, eller att 

produkterna kan ha olika risk för antändning eller brandrisk (AFS 2011:19, 8§).  

Hilti Hit-CT1 injekteringsmassa 
Sammanfattning av genomförd riskbedömning 

Produkten säljs som en 2-komponentsprodukt. Tillblandning sker i avsedd blandningspistol, 

där användaren aldrig behöver komma i kontakt med produkten, som dessutom är pastös och 

inte bör avge några större volymer farliga ångor i samband med att den härdar. De farliga 

delkomponenter produkten innehåller är så små till volymen att de enbart behöver nämnas i 

SDB och inga faropiktogram behöver anges. Produkten bedöms inte orsaka någon större 

ohälsa/skada, men kan orsaka sveda i ögonen och hudirritation vid eventuell kontakt, varför 

glasögon och nitrilhandskar ändå ska användas. Gravida och ammande avråds också från 

användning av produkten. 

Kan kemisk riskbedömning återanvändas? 
Även om det genomförts riskbedömning Hilti Hit-CT1 på enbart en arbetsplats, är 

bedömningen utifrån observationer och intervjuer att det möjligt att återanvända denna 

riskbedömning på andra arbetsplatser. Detta utifrån att produkten innehåller så små mängder 

av hälsovådligt innehåll, dess mycket låga risk att orsaka skada, varaktighet/exponeringstid 

och det kontrollerade användningssättet med injektering med hjälp av injekteringspistol 

(vanligen utomhus) samt användning av skyddsglasögon och handskar.  

Skulle produkten användas i ett mycket litet och instängt utrymme, kan det dock vara värt att 

se över riskbilden och ifall andra skyddsåtgärder är nödvändiga.  

Ett observandum är nuvarande val av handskar, som bör ses över och förändras för att 

undvika hudkontakt. Detta gäller oavsett återanvändning eller ej. 
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De Neef HA Flex LV/Cat AF tvåkomponentsprodukt  

Sammanfattning av genomförd riskbedömning 
Produkten säljs som två komponenter som används tillsammans på arbetsplats C. 

Delprodukterna innehåller större volymer härdplast och diisocyanater och uppfyller 

kriterierna för att märkas med faropiktogram som anger fara för frätande skador och andra 

allvarliga effekter för hälsan, som exempelvis cancer, reproduktionsstörningar och allergi. 

Användning av diisocyanater omfattas av särskilda krav enligt AFS 2011:19, 37§, gällande 

bland annat utbildning och medicinska kontroller. De båda delprodukterna utgörs av lösningar 

av större volymer, som ska blandas och hanteras manuellt av användaren, med risk för 

exponering i form av inandning, hudkontakt eller stänk i ögonen. De inneboende 

egenskaperna med risk för ohälsa och olycksfall och produktens vätskeform sätter högre krav 

på säkra arbetssätt och riskbegränsande åtgärder. Kompletterande uppgifter behövs om 

blandning sker i öppet eller slutet system, förekommer blandning i ett öppet kärl är det förenat 

med större risker. 

Utifrån observerade arbetssätt på arbetsplats C, skedde injekteringen i ”marknivå”, vilket på 

ett sätt minskar risken i jämförelse med injektering över huvudhöjd (som kan vara fallet i 

tunnelsystem). Men arbetet utfördes fyra våningar under marknivån, troligen utan tillräcklig 

ventilation då det saknades processventilation i enlighet med SDB för arbeten som sker 

inomhus med okända exponeringsnivåer (SDB använder begreppet ”lokal 

utblåsningsventilering”). Trots att det fanns friskluftsfläktar i utrymmet, kan dessa ha varit 

otillräckliga för att begränsa exponeringen för inandning. Ingen exponeringsmätning har 

genomförts, vilket gör det svårt att avgöra om nivågränsvärdena för ingående 

härdplastkomponenter och diisocyanater hölls under gränsvärdena eller om yrkesarbetarna 

utsätts för skadliga exponeringsnivåer. Rekommendationen är således att snarast genomföra 

exponeringsmätningar samt att se över ventilationen för att säkra yrkesarbetarnas hälsa och 

säkerhet. Till dess det kan säkerställas att yrkesarbetarna inte utsätts för skadliga 

exponeringsnivåer, är en stark rekommendation att samtliga yrkesarbetare som arbetar med 

produkten använder ändamålsenligt andningsskydd, vilket också är ett krav enligt produktens 

SDB. Olika diisocyanater har olika egenskaper vad gäller exempelvis flyktighet, vilket kan 

påverka exponeringen. Därför är ytterligare en rekommendation att se över om det finns en 

produkt, med liknande tekniska egenskaper, men med lägre risk att orsaka ohälsa eller skada 

hos användarna (Prevent, 2019i). Utifrån den ena delkomponentens risker att orsaka cancer 

och reproduktionsstörningar avråds gravida all hantering av denna tvåkomponentsprodukt.  

Det är av stor vikt att beakta risken för exponering av hud och ögon (spill, stänk eller någon 

form av reaktiv effekt vid hanteringen av produkten). Yrkesarbetarna använde vid 

arbetsplatsbesöket personlig skyddsutrustning i form av heltäckande kläder, handskar och 

glasögon. Tyvärr användes inget andningsskydd i syfte att också förebygga exponering via 

inandning, trots att exponeringsnivån var okänd. Det var också lite oklart vilken typ av 

skyddshandskar som ska användas för att uppnå bästa skydd. Information om riskerna 

behöver troligen upprepas och förtydligas för alla inblandade, båda inom Skanska och inom 

UE2 som utförde detta arbete.  
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Kan kemisk riskbedömning återanvändas? 
Möjligheten att återanvända en riskbedömning av denna tvåkomponentsprodukt beror troligen 

på flera faktorer, såsom användningssätt (produkten används på olika sätt i olika miljöer), 

varaktighet, eventuell samtidiga användning av syror eller oxidationsmedel (som produkterna 

reagerar på), omgivningen (t ex ute/inne eller stor/liten luftvolym på arbetsplatsen), tillgång 

till ventilation av vilken sort och verkningsgrad, ”tredje man” i nära anslutning till 

hanteringen, användarnas kunskap om riskerna och hur dessa risker förebyggs m.m.  

Utan användning av ändamålsenlig andningsmask, bedöms de två parametrarna 

exponeringsmätning och ventilation som viktiga faktorer eller förutsättningar för all typ av 

samtidig inomhusanvändning av dessa båda produkter (eller för separat användning av HA 

Flex LV AF). Dessa två parametrar blir därmed också väsentliga för att kunna avgöra om det 

är tillräckligt att använda en tidigare genomförd riskbedömning av samma produkt, som stöd i 

den egna riskbedömningen. Det behöver dock belysas att exponeringsnivåerna, i just detta 

fall, är okända och varken processventilation eller andningsskydd används som skydd för den 

hälsovådliga tvåkomponentsprodukten. Därmed tillämpas inte de åtgärder som anges i SDB, 

vilket strider mot Reach-förordningen Artikel 37, 5§ ((EG) nr 1907/2006). Inte heller följs de 

krav på åtgärder som regleras i arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, 

AFS 2011:19. Vilket väcker misstanke om att den redan genomförda riskbedömningen för 

denna tvåkomponentsprodukt på arbetsplats C behöver ses över och justeras, för att kunna 

användas som underlag för återanvändning. 

I vissa fall kan man istället för att utföra egen exponeringsmätning, använda sig av så kallade 

referensmätningar, exponeringsmätningar som utförts på andra ställen att jämföra med för att 

med hjälp av dessa uppskatta om exponeringsnivåerna ligger under eller över gränsvärdena. 

Då jämförs olika uppgifter eller förutsättningar på den egna arbetsplatsen med motsvarande 

uppgifter på den uppmätta arbetsplatsen, t ex hanteringssätt, hanterade mängder, form av 

ämnet, flyktighet och ventilation mm. Påminner uppgifterna på tidigare uppmätt arbetsplats 

med de egna, ”kan en fackkunnig person, exempelvis en arbetsmiljöingenjör, bedöma om en 

exponeringsmätning är uppenbart onödig eller ej” (AFS 2011:19, Arbetsmiljöverkets 

allmänna råd till 50§). 

Sammantagen bedömning av möjligheten till återvändning 

utifrån genomförda riskbedömningar  
Utifrån genomförda riskbedömningar och ovannämnda slutsatser gällande de riskbedömda 

produkterna, bedöms det som möjligt att återanvända kemiska riskbedömningar, åtminstone i 

vissa fall. Några exempel på faktorer viktiga att kontrollera vid återanvändning är: inneboende 

farliga egenskaper, exponeringstid, användningssätt, bedömd risknivå, omgivning, val av 

skyddsåtgärder så som ventilation och personlig skyddsutrustning, t ex handskar och 

andningsskydd.  

 

Krav för återanvändning av kemiska riskbedömningar 
Vilka är då kraven eller förutsättningarna för att riskbedömningar ska kunna återanvändas? 

Det har varit svårt att utläsa några krav för återanvändning av kemiska riskbedömningar 
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utifrån genomförd litteratursökning. Därför blev riskbedömning av några produkter samt 

intervjuer med frågor om återanvändning, viktiga metoder att försöka besvara denna fråga.  

Nedan följer en sammanfattning av respondenternas svar (se även bilaga 11), samt diskussion 

om krav och förutsättningar enligt regelverk, genomförda intervjuer och riskbedömningar. 

Enligt respondenterna 
Ett återkommande svar bland respondenterna gällande förutsättningar eller krav för att för 

kemiska riskbedömningar ska kunna återanvändas, är att anpassningar måste göras till 

arbetsplatsen/omgivningen/miljön och dess förutsättningar, som ofta är unik. För att kunna 

återanvända riskbedömningar behöver de olika arbetsmomenten, arbetsförhållandena och 

omgivningen vara ganska lika. Man lyfter också vikten av fortsatta arbetsplatsbesök i 

samband med riskbedömning: "Man måste alltid göra det där okulära, det går inte att göra 

vid skrivbordet". Det är inte så många specifika parametrar som lyfts som särskilt viktiga vid 

återanvändning, undantaget är vikten av god ventilation och lufttillförsel samt människorna 

som befinner sig på arbetsytan, både yrkesarbetarna men också ”tredje man” (t ex arbetstagare 

i annan verksamhet än den som bygger/renoverar eller patienter om arbetet sker på ett sjukhus 

eller annan vårdinrättning). 

En viktig förutsättning är användarvänlighet, så att riskbedömningen faktiskt genomförs, tror 

en av respondenterna. En annan uttrycker: "för att saker ska bli gjorda är det bra om man kan 

göra det ”enkelt men inte fuska”, om man säger så. Man ska inte göra det för komplicerat". 

Vidare behövs någon form av mjukvarusystem eller datorbas för riskbedömning och 

kemikaliehantering och att man därifrån kan hämta de riskbedömningar som tidigare 

genomförts för återanvändning. Det bör fungera som ett stöd och inte utgöra en statisk 

produkt som måste följas punkt för punkt. 

Oavsett återanvändning eller ej lyfts också vikten av bra säkerhetskultur, kunskap om riskerna 

hos alla inblandade, information och kommunikation, samt gemensam dialog både inom 

respektive företag men också mellan företag som samarbetar på olika sätt. 

Sammantagen bedömning om krav för återanvändning utifrån 

regelverk, genomförda intervjuer och riskbedömningar  
En genomförd riskbedömning av en kemisk produkt, som eventuellt kan komma att användas 

igen som stöd, grund eller som ”färdig” riskbedömning, vid ett annat arbetsmoment eller 

annan arbetsplats för samma kemiska produkt, måste precis som alla riskbedömningar, 

uppfylla de krav som finns om riskbedömning. Detta eftersom en återanvänd riskbedömning 

av en produkt kan komma att ersätta den riskbedömning som annars skulle genomföras. Det 

handlar om identifiering av risker, riskbedömning, riskbegränsande åtgärder och uppföljning 

(AFS 2001:1). Men också om krav av mer specifik karaktär så som tidigare nämnts enligt 

AFS 2011:19, framförallt 8§ (krav för kemisk riskbedömning) och 16§ (krav för åtgärder). 

Med det sagt, måste både tillförlitlighet och kvalitet i en sedan tidigare utförd riskbedömning 

säkerställs innan den kan återanvändas. Det behövs rutiner för hur detta ska säkerställas, och 

personal inom organisationen med kompetens om kemiska arbetsmiljörisker att granska och 

avgöra om riskbedömningen innehåller alla de krav som föreligger och inte förbiser 

uppenbara faktorer. Detta för att ge bästa möjliga förutsättningar för dem som sedan ska 

återanvända samma riskbedömning vid ett annat tillfälle eller på annan arbetsplats. Viktigt är 
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också att säkerställa att inga ytterligare risker förenade med den kemiska produkten föreligger 

i det nya arbetsmomentet eller på den andra arbetsplatsen, då dessa risker kan behöva andra 

åtgärder än de som tidigare angetts för att förebygga ohälsa och olycksfall. 

De faktorer som enligt respondenterna bedöms utgöra viktiga förutsättningar för 

återanvändning av kemiska riskbedömningar har presenterats ovan. Men respondenterna 

lyfter också vikten av en användarvänlig hantering i samband med återanvändning, ett 

datorsystem som ger stöd i processen kring återanvändning av riskbedömningar, samt 

kommunikation, dialog och kunskap om kemiska arbetsmiljörisker. 

Utifrån genomförda riskbedömningar framkommer några faktorer som särskilt påverkar 

möjligheten för återanvändning av kemiska riskbedömningar. Dessa är (vilka också påminner 

mycket om angivna krav enligt AFS 2011:19): 

• Exponeringstid/varaktighet/hur länge arbetet utförs 

• Volym/koncentration av hälsovådligt innehåll 

• Produkternas egenskaper eller potential att orsaka skada, på vilket sätt 

• Exponeringsmätning, som en form av organisatorisk skyddsåtgärd/kontroll 

• Omgivningen, tex 

o litet eller stort utrymme där arbetet utförs? 

o ”tredje man”, dvs andra människor i närheten som inte utför arbetet med den 

kemiska produkten och som inte omfattas av vidtagna skyddsåtgärder 

• Användningssätt/arbetssätt, är de ”kontrollerade”? 

• Samtidig användning av andra kemiska produkter 

• Vidtagna skyddsåtgärder, t ex 

o ventilation,  

o personlig utrustning, t ex andningsmask, skyddsglasögon och handskar 

o städning (korrekt städning minskar exponeringen) 

o förvaring (korrekt förvaring minskar exponering/risk för exponering) 

• Användarnas kunskap om riskerna och hur dessa risker förebyggs.  

Vilken risknivå som erhållits för de olika riskbedömda kemiska produkterna, kan påverka 

möjligheten för återanvändning. Det är sannolikt lättare och tryggare att acceptera 

återanvändning av riskbedömningar där produkterna bedömts som mindre farliga, eftersom 

allvaret i påföljderna om något förbises troligen också blir mindre. Denna svårighet lyfts 

också av en av respondenterna. Frågan uppkommer dock om vem, med vilken kunskap, som 

ska avgöra vilka kemiska produkter som är ”farligare” eller ”mindre farliga”? Utifrån vilka 

kriterier? Men återanvändning av riskbedömningar av farligare kemiska produkter borde 

också vara möjlig, under förutsättning att faktorerna på de båda arbetsplatserna är ungefär 

desamma. För de farligare kemiska produkterna är det dock troligen än viktigare att man inte 

”litar blint” på en tidigare genomförd riskbedömning. Det behöver stämmas av att 

förutsättningarna och arbetssätten är desamma och att det inte finns ytterligare risker på 

nuvarande arbetsplats, som inte identifierats i samband med den första riskbedömningen.  
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Uppfyller Skanskas nuvarande sätt att riskbedöma kraven för 

kemisk riskbedömning?  
Modellen med arbetsberedning, som metod att bedöma risker, är väl etablerad och uppskattad 

inom Skanska. Den bidrar till att risker, däribland kemiska arbetsmiljörisker, identifieras och 

kontrolleras genom vidtagande av åtgärder så att ohälsa och olycksfall förebyggs. Vid 

genomgång av de mallar som används för arbetsberedning på de besökta arbetsplatserna, kan 

det konstateras att mallarna är olika. På arbetsplats A och B ser de i princip likadana ut, med 

övervägande likadana frågor, se bilaga 3 och 4, medan mallen på arbetsplats C skiljer sig 

mycket från de andra två, se bilaga 5. De första två är mer vägledande, med bland annat 1) 

frågor i syfte att stötta arbetsberedningen i att hitta risker, 2) fält för riskbedömning 

(uppskattning enligt sannolikhet X konsekvens, eller den s.k. riskmatrisen) samt 3) fält för de 

åtgärder som behöver tas för att minska riskerna. På arbetsplats C, har man ett mer öppet fält 

för identifierade risker, som i princip helt saknar stöd i form av vägledande frågor. Saknas gör 

också utrymme för eller fält att bedöma riskerna och vilka åtgärder som bör tas. 

Fördelen med en mer ”öppen” mall, så som på arbetsplats C, kan vara att man inte låser in sig 

i specifika frågor eller risker, och därigenom kan identifiera fler risker att åtgärda. Risken är 

dock att man istället missar viktiga risker p.g.a. bristande kunskap, erfarenhet eller 

kommunikation i arbetsgruppen. 

De mallar som används på arbetsplats A och B är ganska väl genomarbetade och ger mer stöd 

i riskidentifieringen samt efterföljande riskbedömning och åtgärdsplan. Men med fokus på 

kemisk riskbedömning är utbudet av stöttande frågor dock inte så omfattande som det skulle 

behöva vara för att mallen ska uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på kemisk riskbedömning 

(AFS 2011:19). De enda frågor som ställs, direkt anslutna till kemiska risker är, som också 

lyfts av en av de intervjuade respondenterna; 1) Kommer ni använda några kemikalier eller 

andra hälsovådliga ämnen? Om, ja notera vilka de är, och 2) Vilken skyddsutrustning krävs 

med tanke på info från tidigare svar samt info från riskbedömningen, sista sidan i 

dokumentet? (Kemikalier, hälsovådliga ämnen, maskiner etc.). I arbetsberedningsmallen på 

arbetsplats A ställs också frågan Är ovan kemikalier granskade och godkända av projektets 

miljöledare? Till varje fråga finns några stödfrågor att besvara, men dessa omfattar inte alla 

frågor nödvändiga för att säkerställa en tillräcklig riskbedömning. Vidare finns för båda 

mallarna frågorna 3) Vilka rutiner finns för avfallshantering och städning? samt 4) Vilka 

åtgärder har ni för en ev. nödlägessituation? Dessa är dock mer allmänt riktade och 

inbegriper även andra risker, med risk att de kemiska riskerna förbises. 

Det kan också vara bra att i samband med användning av riskmatrisen, som används som 

metod att bedöma risker på arbetsplats A och B, vara lite försiktig i slutsatserna om att mindre 

risker inte behöver åtgärder. Även små risker kan tillsammans orsaka skada (Harms-Ringdahl, 

2013; Van Wely, 2017). Riskmatrisen kan utgöra ett bra stöd i riskbedömningen, men man 

bör känna till dess begräsningar (Harms-Ringdahl, 2013).  

Uppfattningen om de båda ganska lika mallarna för arbetsberedning går isär, några tycker de 

är bra medan andra anser de behöver utvecklas. Att åsikterna går isär kan säkert grunda sig i 

flera olika orsaker, så som t ex storleken på projektet, erfarenhet, kunskaper, stöd från annat 

håll mm. En bedömning är dock att risken är stor, för de grupper som saknar djupare kunskap 

och erfarenhet inom området, att med dessa mallar missa flera av de krav som finns för 
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kemiska riskbedömning, eller att missa de kemiska arbetsmiljörisker som föreligger. 

Riskbedömning ska bland annat göras av skadlig exponering via inandning, hudkontakt, stänk 

i ögonen eller intag via munnen. Då behöver man fundera över hur den kemiska produkten 

exponerar berörda yrkesarbetare, vilka nivåer (tex koncentrationer/volymer) som 

förekommer, hur långvarig exponeringen är och hur allvarliga effekterna av exponering är. 

Kortare exponering ger troligen lägre risker (med undantag för vissa farligare ämnen som kan 

ge akuta effekter även efter bara kortvarig exponering). Vidare behöver man beakta eventuella 

samverkande effekter med andra samtidigt använda produkter och om det finns risk för att en 

använd produkt kan orsaka skador på människa eller egendom p.g.a. att den kan orsaka brand, 

explosion eller andra reaktiva effekter. Hänsyn behöver också tas till arbetssätt, 

arbetsförhållanden och omgivningen, samt om de åtgärder som vidtagits ger den effekt som 

behövs för att få ned exponeringen till godtagbara nivåer. Tidigare erfarenheter av ohälsa, 

olycksfall eller tillbud kan också ge värdefull information till riskbedömningen. Ingen av 

berörda frågor i arbetsberedningarna ger tillräckligt stöd i dessa frågor. Som exempel på 

specifika vägledande frågor kan anges den ena respondentens förslag på frågor om produkten 

är frätande eller kan orsaka andningssvårigheter. Drar därmed slutsatsen att nuvarande, och 

genomgångna, arbetsberedningsmallar inte uppfyller de krav för riskbedömning som finns 

reglerade enligt föreskrifterna i Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19. 

Arbetsberedningsmallen behöver därmed ses över och kompletteras. 

Utöver mallar för arbetsberedning har Skanska även utarbetat dokumentet ”Riskbedömning 

av farliga ämnen”, se bilaga 2, i syfte att ge ett utökat stöd till riskbedömningen. Det 

innehåller några fler frågor och faktorer att beakta i samband med kemisk riskbedömning, 

bland annat om typ av fara, hur produkten kan exponera användaren, exponeringstid, använd 

mängd och val av åtgärder, inklusive personlig skyddsutrustning. Men några av de 

specificerade kraven för kemisk riskbedömning, i enlighet med AFS 2011:19, saknas. 

Exempelvis saknas frågor om eventuellt samverkande effekter med andra kemiska produkter 

eller andra arbetsmiljöfaktorer på arbetsplatsen, samt frågor om tidigare erfarenheter från 

ohälsa, olycksfall eller tillbud. Avsnittet om kontrollåtgärder, skulle kunna kompletteras med 

förslag på olika organisatoriska åtgärder, t ex schemaläggning som ett sätt att minska 

exponeringen (AFS 2011:19, 15–16§). 

Även om det finns frågor som ska kryssas i för att påvisa den bedömda risken samt huruvida 

exponeringen är kontrollerad eller ej, ger dokumentet inget stöd för hur och på vilka grunder 

riskerna ska bedömas, eller hur den eller de som bedömer detta ska avgöra om vidtagna 

åtgärder är tillräckliga. Har den som bedömer tillräcklig kunskap att avgöra dessa frågor utan 

närmre kriterier eller vägledning och utan exponeringsmätning i inandningsluften, i de fall 

som produkten exponerar användaren genom inandning? Exponeringsmätningar är annars ett 

gott sätt att både kontrollera exponeringsnivåerna innan och efter vidtagna åtgärder, (AFS 

2011:19 och AFS 2018:1). 

Förslag på utveckling av nuvarande mallar för arbetsberedning och 

riskbedömning 
Mallarna för arbetsberedning behöver utvecklas och kompletteras med fler, mer detaljerade 

frågor för att uppfylla kraven för kemisk riskbedömning. Fler och mer detaljerade frågor 

skulle troligen ge ett bättre stöd i den kemiska riskbedömningen och därmed leda till att fler 

kemiska arbetsmiljörisker identifieras och förebyggs med ändamålsenliga åtgärder. Förslag på 
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frågor att inkludera i en utvecklad mall för arbetsberedning gällande kemiska 

arbetsmiljörisker finns att läsa i Prevents och Arbetsmiljöverkets checklistor 

(Arbetsmiljöverket, 2011; Prevent, 2018b). Då mallarna för arbetsberedning ser lite olika ut 

på olika projekt inom Skanska, är ett förslag att se över om man vill ta fram enbart en mall för 

alla att utgå ifrån, eller om mallarna ska kunna vara lite olika.  

Ett annat alternativ, som några av respondenterna är inne på, och som också stöds av ”god 

praxis” eller Prevents branschspecifika checklistor för riskbedömning, skulle kunna vara att ta 

fram arbetsberedningsmallar för olika arbetsmoment, så som t ex väggmontage eller 

måleriarbeten. Med frågor som är specifikt anpassade just för dessa arbetsmoment, inklusive 

bland annat användningssätt, kemiska produkter, risker och åtgärder. Med mer riktade och 

arbetsmomentsanpassade mallar kan man säkerställa att de risker som är vanligen 

förekommande vid specifika arbetsmoment både identifieras och åtgärdas. Tillkommer gör då 

enbart att se över så att man inte missar ytterligare risker förenade med den specifika 

arbetsplatsen eller andra varierande omständigheter. Här skulle Skanska troligen kunna 

använda sig av det koncept som redan utarbetats inom företaget: ”säkra arbetsmetoder” för 

några identifierade kritiska områden (Skanska, 2019a; Skanska, 2019b). Några förslag på 

branschspecifika checklistor för arbete med härdplaster och sprutlackering finns att ta del av 

på Prevents webbplats (Prevent 2018a; Prevent 2019a).  

Ytterligare ett alternativ till att utveckla befintliga mallar för arbetsberedning, är att istället ta 

fram ett separat dokument som enbart innefattar kemiska arbetsmiljörisker. Detta separata 

dokument skulle kunna användas i samband med arbetsberedningen av det arbetsmoment som 

ska utföras, men man lyfter ut de kemiska arbetsmiljöriskerna som en egen del. Här skulle  

t ex Skanskas dokument ”Riskbedömning av farliga ämnen” kunna utgöra en bra grund för 

riskbedömningen. Men det behöver kompletteras med några fler frågor om kemiska 

arbetsmiljörisker samt vägledning för hur riskerna ska bedömas och hur vidtagna åtgärder ska 

kontrolleras för att ge det stöd som behövs för dem som utför kemisk riskbedömning.  

Poängteras bör, att de tre uppläggen ovan enbart bidrar till en utveckling av befintlig process 

av Skanskas arbetsberedningar och inte till återanvändning av kemiska riskbedömningar. Men 

eftersom möjligheten att återanvända tidigare utförda riskbedömningar i stor grad beror på 

tillförlitligheten och kvaliteten av den tidigare riskbedömningen, är det viktigt att först 

säkerställa att befintlig hantering kring kemisk riskbedömning uppfyller alla krav, innan en 

eventuell implementering av återanvändning kan rekommenderas. Sannolikt behövs också 

utrymme för de som riskbedömer att själva tänka och agera kring vilka risker som föreligger 

och hur dessa ska förebyggas på bästa sätt. Ingen mall lär kunna formuleras på ett sådant sätt 

att alla risker ringas in enbart med hjälp av riktade frågor. Det är också viktigt att beakta 

vikten av användarvänlighet, eller att ”det måste vara lätt för alla inblandade” så som lyfts av 

intervjuade respondenter. Skulle mallen eller mallarna bli alltför omfattande, kan risken 

istället bli att de inte används alls, vilket kan få allvarliga följder om man inte bedömer och 

åtgärdar de kemiska risker som är förenade med olika arbetsmoment. Det är därmed viktigt att 

försöka hitta en balans mellan att uppfylla kraven för kemisk riskbedömning och en mall eller 

verktyg som är tillräckligt enkel att använda, vilket också belyses av Gebel et al. (2009). Både 

för kemisk riskbedömning i allmänhet, men också för en eventuell återanvändning av kemiska 

riskbedömningar.  
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Sammanfattande diskussion och rekommendationer 

kring kemisk riskbedömning och återanvändning av 

kemiska riskbedömningar på Skanska  
Flertalet av respondenterna är nöjda med nuvarande sätt att bedöma risker genom 

arbetsberedningar, dock framförs önskemål om tydligare och mer utvecklade mallar för 

arbetsberedningarna. Det framförs också att arbetsberedningarna tar både tid och resurser, 

men att sättet att riskbedöma ofta ger en bra uppfattning om befintliga risker. Efter 

genomgång av de mallar som används vid arbetsberedning, på de besökta arbetsplatserna, 

dras slutsatsen att mallarna behöver kompletteras med fler frågor för att bättre stötta 

identifiering av kemiska arbetsmiljörisker och därvid åtgärder, i enlighet med 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker 2011:19.   

För att kunna återanvända kemiska riskbedömningar, behöver de mallar som används vid 

riskbedömningen uppfylla alla de krav som finns på kemiska riskbedömningar, vilket också 

talar för att nuvarande mallar för arbetsberedning behöver utvecklas innan en återanvändning 

kan vara aktuell. Annars är risken att man missar viktiga risker i de olika arbetsmomenten. 

Vid examensarbetets start var en farhåga att återanvändning av kemiska riskbedömningar 

skulle kräva alltför generella, allmänna eller ”grova/breda” riskbedömningsmallar som inte 

skulle kunna fånga in de frågor eller faktorer som är viktiga för att identifiera olika kemiska 

arbetsmiljörisker. Men under arbetets gång har insikt nåtts om att en process där man 

återanvänder kemiska riskbedömningar snarare kan bli mer specifik med fler stöttande frågor 

i syfte att stötta de produktionschefer som är ansvariga för yrkesarbetarnas arbetsmiljö. En 

eller flera bra och fungerande mallar kan dessutom appliceras på alla Skanskas arbetsplatser, 

för att stötta det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Det kan dock vara svårt att ta fram mallar som 

innefattar frågor som ringar in alla tänkbara situationer och risker i ett enda dokument. Några 

förslag på olika typer av mallar vid kemisk riskhantering har angetts ovan under rubriken 

”Förslag på utveckling av nuvarande mallar för arbetsberedning och riskbedömning”. Här 

behöver Skanska se över vilken modell de tror är bäst att använda sig av. Vilka frågor som 

sedan ska ingå i dessa mallar behöver anpassas med utgångspunkt i kraven för kemisk 

riskbedömning enligt AFS 2011:19, men också utifrån vilken typ av mall eller 

riskbedömningsprocess som tas i bruk. Kanske kan det med fördel användas olika typer av 

mallar vid olika tillfällen, efter behov och/eller önskemål. Här behövs fortsatt arbete för att 

finna de frågor och mallar som erbjuder bäst stöd för Skanskas fortsatta arbete med att säkra 

och kontrollera kemiska arbetsmiljörisker. 

Ett sätt att komma igång med återanvändning så snart använda mallar uppfyller kraven för 

kemisk riskbedömning, skulle kunna vara att prova en av respondenternas idé om att 

riskbedöma de vanligast 30–40 förekommande kemiska produkterna och lägga dessa i en 

databas, t ex Skanskas Kemdatabas. De kan då lätt hämtas upp och återanvändas på annan 

arbetsplats eller annat tillfälle. Riskbedömer man de vanligast förekommande kemiska 

produkterna kan detta erbjuda ett gott stöd för många inom Skanska.  

Istället för att ta fram egna mallar skulle Skanska kunna prova att använda sig av ett redan 

framtaget riskbedömningssystem, då just kemiska risker ska bedömas. Viktigt då att det 

säkerställs att valt riskbedömningssystem uppfyller de krav som finns på kemisk 
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riskbedömning inom det land Skanska arbetar i. I Sverige skulle de med fördel kunna prova 

att använda webbverktyget KemiRisk som stöd i sin riskbedömning, då verktyget bygger på 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (Antonsson et al., 2019). 

Verktyget har i studien av Antonsson et al. (2019) utvärderats bland olika småföretag, med 

positivt utfall om bland annat användarvänlighet, eller användbarhet som används som 

begrepp i rapporten. Vilka åtgärder som ska vidtas måste dock Skanska själva arbeta fram, då 

KemiRisk inte ger förslag på åtgärder. Att beakta är också att KemiRisk inte kan användas för 

exponeringsberäkningar eller för att avgöra om eventuella samverkande effekter mellan olika 

kemiska produkter föreligger, vilket är fallet även för många andra riskbedömningsverktyg, 

då dessa parametrar är komplexa och svåra att hantera i ett datorprogram. Huruvida 

webbverktyget fungerar som stöd i riskbedömning för stora företag som Skanska är inte 

utvärderat. Men eftersom alla företag behöver följa samma grundkrav i enlighet med AFS 

2011:19, är bedömningen att verktyget bör fungera väl som stöd i kemisk riskbedömning även 

för Skanska. Vidare utredning kan vara nödvändig i det fall Skanska börjar använda 

KemiRisk. 

 

Metoddiskussion  
Slutsatserna i detta examensarbete grundar sig i befintligt regelverk, genomförda 

riskbedömningar och intervjuer. Avsikten med riskbedömningarna var från början att 

riskbedöma och jämföra två produkter på två olika arbetsplatser, för att därigenom identifiera 

vilka faktorer som är viktiga eller avgörande för återanvändning. Skanskas olika projekt ligger 

av förklarliga skäl dock inte i fas med varandra, varför det var svårt att hitta enbart två 

specifika produkter att jämföra under den begränsade tid som fanns för detta projekt. De enda 

produkter som kunde jämföras blev de två olika, men liknande, isoleringsprodukterna av 

mineralull. Övriga produkter var för olika varför ingången istället fick bli att studera de olika 

faktorerna för riskbedömning och möjligheten i eventuell återanvändning för varje enskild 

produkt. En framtida rekommendation är därför att försöka hitta fler produkter som används 

på flera arbetsplatser och genomföra riskbedömning av dessa för att på så sätt bättre kunna 

jämföra användningen och riskerna med dessa produkter. Detta för att kunna dra mer 

underbyggda slutsatser gällande möjligheten att återanvända kemiska riskbedömningar i vilka 

situationer, samt vilka fördelar, risker och medföljande krav eller förutsättningar som 

föreligger vid återanvändning. 

Antalet intervjuer kan också med fördel utökas för att få fler och kanske mer varierade 

och/eller mer specifika och utvecklade svar. Författaren till detta examensarbete, tillika 

samtalsledare för intervjuerna, har vana av att hålla intervjuer, dock i andra sammanhang än 

detta, vilket också kan ha begränsat svarsutbudet. Med andra frågeformuleringar och/eller 

andra följdfrågor kan det tänkas att fler och djupare svar kunnat erhållas. Att flera av frågorna 

inkluderade formuleringar om generalisering, istället för återanvändning, kan ha begränsat 

svaren i viss mån, även om det i samband med alla intervjuer förklarades att generalisering 

syftade till återanvändning. Mer tid för intervjuerna hade möjligen kunnat erbjuda mer och 

fler utvecklade svar, men det behövde beaktas att både respondenterna och samtalsledaren 

hade begränsat med tid för intervjuerna.  
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En del av slutsatserna bygger på erhållna svar från respondenterna. Att beakta är därför deras 

kunskap och erfarenhet om kemiska arbetsmiljörisker och om de är representativa för andra 

anställda inom Skanska och/eller byggbranschen. Tyvärr ställdes ingen fråga om deras 

kunskap om, eller erfarenhet av, kemiska arbetsmiljörisker. Det behöver man ta hänsyn till 

vid analys av intervjuerna. 

Vid beslutet om att intervjua personer med olika yrkesroll inom Skanska, var intentionen att 

erhålla ett bredare perspektiv och eventuellt även kunna urskilja skillnader i respondenternas 

svar, utifrån yrkesroll. Därför markerades alla transkriberingar med egna ID-nummer för att i 

samband med intervjuanalysen kunna gå tillbaka och se vilken yrkesroll som sagt vad. Det var 

dock få svar som på något sätt utmärkte sig utifrån vilken roll som respondenterna hade. 

Många uttryckte liknande åsikter eller tankar om de olika frågorna kring nuvarande sätt att 

arbeta med riskbedömningar av kemiska arbetsmiljörisker, eller gällande möjligheten att 

återanvända dessa. Några skillnader fanns dock, men dessa höll sig snarare inom respektive 

yrkesroll, vilket skulle kunna spegla både variationen i att olika individer upplever olika 

saker, men också i olika erfarenheter av olika projekt inom och utom Skanska. Därav görs 

enbart ett fåtal hänvisningar gällande vilken yrkesroll som uttryckt vad. 

Om jäv 
I detta examensarbete har det nya webbverktyget KemiRisk använts som verktyg att bedöma 

riskerna av utsedda produkter. KemiRisk har utarbetats av IVL Svenska Miljöinstitutet, bland 

annat av Ann-Beth Antonsson som är handledare för detta arbete. Beslut om användning av 

KemiRisk i detta examensarbete har inte skett på uppmaning av Ann-Beth Antonsson, utan 

utifrån att verktyget uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker 

gällande de risker som ska bedömas och vilka faktorer som ska beaktas i och med denna 

bedömning (AFS 2011:19, §8). Verktyget har dessutom utvärderats, med goda resultat 

gällande användarvänlighet och kvalitet, d.v.s. genererat rimliga riskbedömningar.  
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Slutsatser 
Utifrån genomförda riskbedömningar och intervjuer, samt studerat regelverk, bedöms det som 

möjligt att återanvända sedan tidigare genomförda riskbedömningar av kemiska produkter. 

Det behöver dock först säkerställas att alla krav angivna i lag och regelverk uppfylls i de 

riskbedömningar som ska återanvändas, så att risker och åtgärder inte förbises eller 

felbedöms. Därför är en rekommendation att Skanska ser över och kompletterar befintliga 

mallar för arbetsberedning med de frågor som saknas, innan ett eventuellt införande av 

återanvändning. 

Några av de faktorer som behöver stämmas av och ingå i kemisk riskbedömning, enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), och därmed även 

vid återanvändning av kemiska riskbedömningar är; arbetssätten, hur de kemiska produkterna 

exponerar användarna och vilka effekter exponeringen orsakar, exponeringstid, eventuell risk 

för explosion eller annan reaktion, omgivningen och effekten av vidtagna åtgärder. Vid 

återanvändning behöver man dessutom stämma av om arbetssätt, omgivning och tillgången på 

åtgärder är ungefär desamma på berörda arbetsplatser, och i annat fall se över vad som 

behöver justeras för att riskbedömningen ska kunna återanvändas.   

Några risker (eller svårigheter) har identifierats för återanvändning av kemiska 

riskbedömningar. En viktig risk att beakta är att man kan missa att identifiera kemiska 

arbetsmiljörisker som finns på den egna arbetsplatsen, om dessa risker missats i den 

riskbedömning man utgår ifrån. Enskilda individers känslighet för kemiska produkter kan 

också variera mellan olika arbetsplatser eller projekt. En annan risk är att återanvändning av 

kemiska riskbedömningar möjligen skulle kunna leda till slarv eller fusk, att man hoppar över 

vissa viktiga steg för att riskbedömning redan genomförts tidigare, och därmed inte ser över 

den egna riskbilden inklusive åtgärder, eller kontrollerar att det råder ungefär samma 

förutsättningar på den arbetsplats där riskbedömningen tidigare genomförts och den egna 

arbetsplatsen. Förbises risker, är risken att nödvändiga åtgärder inte vidtas, med risk för 

ohälsa eller skada för yrkesarbetarna. En egen reflektion är också att en återanvänd 

riskbedömning skulle kunna minska ansvarig chefs och yrkesarbetares engagemang i kemiska 

riskbedömningar. Att uppgiften riskbedömning enbart ”bockas av” utan vidare reflektion. 

Införs återanvändning av riskbedömningar kan det därför vara viktigt att säkerställa 

nödvändiga rutiner så att inga risker förbises. 

Återanvändning av kemiska riskbedömningar bedöms som svårare, eller mer riskabel, i 

situationer där farligare kemiska produkter ska riskbedömas. I dessa situationer är det troligen 

extra viktigt att den riskbedömning som ska återanvändas uppfyller alla krav som finns för 

kemisk riskbedömning och därvid identifierat de risker som föreligger och också innefattar 

vidtagna åtgärder. Speciellt i de fall riskbedömningen återanvänds av en arbetsgrupp med 

mindre erfarenhet och kunskap om kemisk riskbedömning. Det kan också vara svårare att 

återanvända riskbedömningar om arbetssätten, använda mängder av produkten och andra 

omgivande faktorer, inklusive åtgärder, avviker mycket mellan den arbetsplats som först 

riskbedömt produkten och den arbetsplats som ska återanvända den. Även här är det viktigt att 

införa rutiner som säkerställer att inga risker förbises. 

Utifrån genomförda intervjuer framkommer dock flera fördelar med återanvändning av 

kemiska riskbedömningar, bland annat att det skulle kunna korta tiden för riskbedömningarna, 
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samt att man också kan ta stöd av tidigare riskbedömningar för att identifiera både risker och 

åtgärder att vidta för de ”egna” arbetssätten. Att se hur andra tänkt kring riskerna kan också 

bidra till ett utökat lärande om kemiska risker och hanteringen av dessa. Genom 

återanvändning som sätt att förenkla och effektivisera arbetet med kemiska riskbedömningar, 

är sannolikheten möjligen större att fler riskbedömningar genomförs, vilket i sin tur minskar 

riskerna för ohälsa eller olycksfall bland yrkesarbetarna. 

Då Skanska initierade detta projekt är det enbart Skanskas arbetsplatser som besökts samt 

anställda inom Skanska och anlitade underentreprenörer som intervjuats. Detta med målet att 

utifrån genomförda riskbedömningar och intervjuer kunna dra slutsatser om möjligheten i 

återanvändning av kemiska riskbedömningar. Examensarbetets syfte och frågeställningar, 

liksom kraven för kemisk riskbedömning enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19, 

är dock generellt ställda, vilket innebär att dragna slutsatser sannolikt är applicerbara även 

inom andra företag och organisationer, både inom och utom bygg- och anläggningsbranschen. 

Eftersom metoderna för kemisk riskbedömning sannolikt varierar mellan olika företag och 

organisationer är det dock troligt att även förutsättningar, fördelar och eventuella hinder eller 

svårigheter med återanvändning kan variera. För att få en djupare förståelse om respektive 

företags möjligheter för återanvändning av kemiska riskbedömningar, rekommenderas fortsatt 

analys. Men oavsett företag eller organisation behöver det säkerställas att alla faktorer för 

kemisk riskbedömning uppfylls. Uppfylls dessa krav har de sannolikt god nytta av att 

återanvända redan genomförda kemiska riskbedömningar i sitt arbete att säkra medarbetarnas 

hälsa och säkerhet.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Mer info om Skanska och deras 

miljö- och arbetsmiljöarbete 
 

Skanska företagsinformation 
Skanska som företag arbetar med att bygga och renovera bostäder och andra konstruktioner 

viktiga för infrastrukturen, så som sjukhus, vägar och tunnelbane- och tågsystem (Skanska, 

2017a, Skanska, 2017c). Skanska Sverige AB består av tre verksamhetsgrenar; Hus, Väg och 

anläggning och Skanska Industrial solution, SIS. Förutom verksamheten i Sverige, är Skanska 

aktivt inom ytterligare 9 länder i Europa och även i USA. Skanska har ca 38 000 anställda, 

varav ca 9300 inom Sverige (Skanska, 2019c). Tillkommer gör alla de som är anställda av 

underentreprenörer som Skanska anlitar för att utföra vissa arbeten. Inom verksamhetsgrenen 

Hus utförs ofta upp mot 75% av arbetena av underentreprenörer (Parker, maj 2019). För 

arbeten som utförs av underentreprenörer, har Skanska och underentreprenörerna ett 

gemensamt ansvar att samverka för medarbetarnas arbetsmiljö. Samordningsansvaret ligger 

dock vanligen på Skanska som huvudentreprenör (SFS1977:1160, AFS 1999:3).  

Skanskas miljö- och arbetsmiljöarbete 
Hälsa och säkerhet är en viktig fråga för Skanska som arbetat fram en arbetsmiljöpolicy, 

värderingar, uppförandekod och andra riktlinjer för hur Skanska och Skanskas 

underentreprenörer ska arbeta för att uppnå målet skadefria och hälsosamma arbetsplatser. Ett 

mantra är ”Arbeta säkert eller inte alls” (Skanska, 2019a) (Skanska, 2017b) (Skanska, 2017e) 

(Skanska, 2017d). För att förebygga skador ska samtliga som befinner sig på Skanskas 

arbetsplatser bära personlig skyddsutrustning i form av hjälm, anpassade skor, varselkläder, 

skyddsglasögon och handskar, detta oavsett om man arbetar för Skanska eller kommer som 

besökare (Skanska, 2018).  
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Bilaga 2 - Dokumentet ”Riskbedömning av 

farliga ämnen” 
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Bilaga 3 - Arbetsberedningsmall Skanska 

Arbetsplats A 

 



   

51 

 

 

 

 



   

52 

 

 



   

53 

 

 



   

54 

 

 



   

55 

 

 



   

56 

 

 



   

57 

 

 

 

Bilaga 4 - Arbetsberedningsmall Skanska 

Arbetsplats B 
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Bilaga 5 - Arbetsberedningsmall Skanska 

Arbetsplats C 
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Bilaga 6 - Intervjuguide vid intervju med 

produktionschefer, lokala skyddsombud samt 

arbetsmiljöchefer 
 

Del 1: Om riskbedömning, lite mer allmänt 
1. Är du involverad på något sätt i bedömning av kemiska risker? Hur? Vad är din 

uppgift/roll när det gäller riskbedömningarna? 

2. Vilka brukar medverka i riskbedömningarna? 

(Lokala skyddsombud, medarbetare, vilka chefer eller andra funktioner/roller?) 

3. Hur ofta, ungefär, bedömer ni kemiska risker? 

(per månad/år? Vid varje ny arbetsplats?) 

4. Får ni någon hjälp i arbetet med riskbedömningar, t.ex. inom/av Skanska? På vilket 

sätt?  

5. Vad fungerar bra med nuvarande sätt att riskbedöma kemiska produkter? Varför? Ex? 

(t ex SDB, medverkan vid riskbedömningen, ev riskbedömningsformulär mm) 

a. Har du någon gång använt SDB i samband med riskbedömningen? Upplever 

du dem tillgängliga/tillförlitliga/tydliga? 

6. Vad fungerar mindre bra med nuvarande sätt att bedöma kemiska risker? Varför? 

a. Ev hinder eller svårigheter i samband med riskbedömningen? Vilka? Varför? 

7. Har du några idéer om hur man skulle kunna underlätta arbetet med riskbedömning 

och riskhantering? Förslag? 

8. Vad tror du om möjligheten att generalisera platsspecifika riskbedömningar, att tex 

återanvända redan tidigare utförd riskbedömning av en kemisk produkt, som gjorts på 

annan arbetsplats, och implementera denna riskbedömning i erat riskhanteringsarbete? 

(skulle också kunna handla om att återanvända redan genomförd riskbedömning på 

samma arbetsplats i de fall förutsättningarna förändrats) 

a. Gör ni det redan idag på något sätt? 

b. Skulle det kunna förenkla och effektivisera riskhanteringsarbetet? 

c. Vilka vinster eller fördelar kan man uppnå genom att generalisera och använda 

redan genomförda riskbedömningar? 

d. Vilka eventuella risker finns med en generell riskbedömning? 

9. Vad tror du krävs för att man ska kunna göra generella riskbedömningar?  

a. Finns det några situationer då du tror att det inte går att använda en generell 

riskbedömning? eller 

b. Är det någon parameter som inte skulle gå att generalisera, som alltid kräver 

platsspecifik kontroll/riskbedömning? 

10. Kan även föreslagna/vidtagna åtgärder (eller delar av) generaliseras och användas på 

fler arbetsplatser? Vad tror du? Fördelar? Risker? 
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Del 2: Frågor om de specifika produkterna  
1. Hur används produkten på den här arbetsplatsen? I vilken mängd och hur länge 

(exponeringstid)?  

a. Kan man arbeta annorlunda för att minska exponeringen?  

2. Hur många arbetar med produkten? (Hur många exponeras?) 

a. Arbetar särskilt utsatta grupper på arbetsplatsen med produkten (eller vistas i 

nära anslutning)? T ex gravida/ammande, särskilt unga (minderåriga)? 

3. Har medarbetarna informerats om riskerna med produkten och hur de bäst förebygger 

dessa/skyddar sig. Hur? (Erbjuden utbildning?)  

a. Vet de hur de ska agera om olyckan är framme? 

4. Har någon fått besvär eller blivit sjuk av att arbeta med den kemiska produkten hos er 

(symptom, olycksfall, tillbud?)  

5. Förekommer arbete med andra kemiska produkter som skulle kunna öka riskerna 

(samverkande effekter)? Vilka i så fall?  

6. Finns någon ventilation? Vilken? (Allmän/process?)  

a. (om process – vilken modell/vad heter den?) 

7. Finns det annan skyddsutrustning och/eller PPE? Vilka?  

a. Är PPE anpassade även för kvinnor/mindre arbetstagare? 

b. Hilti: vilket material i skyddshandskar (nitrilgummi enl SDB)? 

8. Tillgång ögonduschar, släckningsutrustning vid ev brand?  

9. Finns ytterligare vidtagna åtgärder, utifrån information i SDB eller exponeringsscenarios? 

Vilka?  

a. Vet du om det har undersökts om denna produkt skulle kunna bytas ut mot annan 

produkt (med lägre hälsorisk)? 

b. Vilka rutiner har ni för medicinska kontroller och utbildning i de fall som det är 

nödvändigt (enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter). 

c. Vet du om det gjorts någon exponeringsmätning vid arbete med produkten? (om 

skäligt/möjligt) 

d. Ev förvaringsrestriktioner? Hur förvaras produkten?  

e. På vilket sätt avfallshanterar ni produkten? 

f. Märkning av ämnen i respektive lokaler (vid behov enl föreskrifter)? 

g. Renhållning av arbetsutrymmen?  

10. Är det något jag inte frågat som du vill lyfta, eller något du vill lägga till? Eller har några 

frågor? 
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Bilaga 7 - Intervjuguide för frågor att ställa till 

yrkesarbetare om de specifika produkterna 
 

(Dessa frågor användes också som underlag för observation i samband med arbetsplatsbesök 

för att se hur man arbetar med de olika produkterna). 

1. Vad används produkten till på den här arbetsplatsen?  

a. I vilken mängd/nivå och hur länge (exponeringstid)? 

b. Arbetsteknik? 

c. Bildas det ångor/kännbara ångor (lukt)/fiberdamm? 

d. Kan man arbeta annorlunda för att minska exponeringen? I så fall – finns några 

hinder för varför ni inte arbetar så? Vilka? (omständigt, svårt, otymplig PPE…) 

2. Hur många arbetar med produkten? (Hur många exponeras?) 

a. Arbetar särskilt utsatta grupper på arbetsplatsen med produkten (eller vistas i 

nära anslutning)? T ex gravida/ammande, särskilt unga (minderåriga)? 

3. Exponeringsvägar? Via inandning, hud, ögon, förtäring? I vilka situationer? 

4. Vilken information/utbildning om hälsoriskerna har du och dina kollegor som arbetar 

med produkten? Vet ni hur de bäst förebyggs och hur ni bäst skyddar er mot den? Vet ni 

vad ni ska göra om ”olyckan är framme”? (vad?) 

5. Har ni tillgång till säkerhetsdatabladen, vet ni var ni kan hitta dem? 

6. Har du/dina kollegor upplevt några symptom vid arbete med produkten? Vilka? T ex 

a. Erfarenheter från ohälsa, astma, allergisk reaktion, hudutslag, stänk i ögonen? 

b. Erfarenheter från olycksfall eller tillbud? 

7. Förekommer arbete med andra kemiska produkter som skulle kunna öka riskerna 

(samverkande effekter)? Vilka i så fall? 

8. Känner du till andra produkter som skulle kunna användas istället, med samma resultat? 

(men med lägre hälsorisk) 

9. Finns någon ventilation?  

a. Vilken? (Allmän/process/öppna fönster?)  

b. Upplever du/ni att ventilationen hjälper, att den fungerar? 

c. (om process – vilken modell/vad heter den?) 

10. Finns det annan skyddsutrustning och/eller PPE? Vilka?  

a. Är de lätta att använda/inte i vägen? Anpassade för situationen och dig som 

användare? 

b. Är PPE anpassade även för kvinnor/mindre arbetstagare? 

c. Vilka skyddskläder används? (Kläder som täcker hals och underarmar? 

d. Vilken typ av handskar (handskmaterial) används?  

11. Har ytterligare åtgärder tagits för att säkra er arbetsmiljö? Vilka? T ex 

a. Tillgång ögonduschar, släckningsutrustning vid ev brand?  

b. Märkning av ämnen i respektive lokaler (vid behov enl föreskrifter)? 

c. Hur förvaras produkten?  

d. På vilket sätt avfallshanterar ni produkten? 
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e. Renhållning av arbetsutrymmen? 

f. Finns risk för brand, reaktion eller explosion? Åtgärder för det?  

12. Har du erbjudits medicinska kontroller (pga av arbete med Hilti Hit-CT1 eller De neef 

HA Flex LV/Cat AF? Tycker du att rutinerna fungerar kring hälsokontrollerna fungerar? 

13. Är det något jag inte frågat som du vill lyfta, eller något du vill lägga till? Eller har några 

frågor? 
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Bilaga 8 - Exempel på meningsenheter, 

kondenserade meningsenheter och koder 
 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod 

 

Vilka vinster eller fördelar kan man uppnå genom att återanvända redan genomförda 
riskbedömningar? (Skulle det förenkla och effektivisera riskhanteringsarbetet?) 

 
6. Det blir lättare att förstå, 
lättare för personalen att förstå 
också. Vi har en rutin för det 
här. Och avviker det får vi väl 
säga till. Och för min del, istället 
för att skriva fr scratch varje 
gång, så är det bättre att kunna 
ha en grundgrej. Funkar det 
med det vår generella? Ja. 
Avviker något? Nej. Ja, men då 
så, då kör vi med den här att vi 
får en liten bocklista med 
eventuella risker.  

 

6. Lättare att förstå för alla 
inblandade. Bättre utgå från 
grundmall. Fungerar det att 
utgå från generell mall? Ja eller 
nej? Avviker något? Ja eller nej? 
En lista att bocka av. 

 

 

 

 

 

 

6. Öka förståelsen. Underlätta 
med grundmall eller checklista 
med frågor att "bocka av". 

 

 

 

Vilka eventuella risker (inkl svårigheter) finns med en generell riskbedömning?  

 
3. Risken med det [återanvända 
riskbedömningar] å andra sidan 
är, om det ligger i gränslandet, 
så tänker man inte ända fram 
kanske. Man måste var tydlig, 
med att det här är inte 
heltäckande, man måste själv 
tänka igenom om det här 
verkligen täcker min arbetsplats 
och det man gör. Så man inte 
blir för bekväm, det är väl det 
som är risken.  

3. Risken med återanvänd 
riskbedömning att man blir lite 
för bekväm och inte tänker hela 
vägen. Tydliggöra att en 
återanvändning inte är 
heltäckande, viktigt att också 
tänka igenom 
produktanvändningen på denna 
specifika arbetsplats. 

 

3. En återanvänd riskbedömning 
är inte heltäckande, man måste 
också ta hänsyn till 
platsspecifika användningssätt 
och omständigheter. 
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Bilaga 9 - Några foton  
 

Paroc mineralull, arbetsplats A 

  
Beskärning av mineralullsskiva med kniv 

speciellt anpassad att skära i mineralull. 

 

Mineralullen monteras mellan bjälklager. 

 

 

Spill slängs i avsedd behållare.  
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Rockwool mineralull, arbetsplats B     

  
Förvaring av mineralullen. 

 

Monterad mineralull. 

  
Mineralullen har täckts med duk… … och slutligen med glesa 

”träribbor” som utgör akustikvägg. 
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Hilti Hit-CT1, kemankare/injekteringsmassa  

 

 

Injektering m.h.a. injekteringspistol. 

 

 

 

 

Injektering m.h.a. injekteringspistol. 

 

 

 

 

Gängstänger trycks ned i injekterings-

massan och bultgrupper monteras. 
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Översiktsbild. Förborrade hål fylls med 

Hilti Hit-CT1.  

 

Ovan ser man en del av överflödig 

injekteringsmassa som trängt upp. 

 

 

En stålpelare monterad i annat utrymme.  
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De neef HA Flex LV/Cat AF 

 

 

Slang fäst med avsedd backventil i syfte att 

hindra att den färdigblandade produkten HA 

Flex LV/Cat AF sprutar ut genom 

ingångshålet, där den pumpas in.  

 

 

  
En av sprickorna tätas, vilket man kan se med 

spår av polyuretanskummet som tränger upp 

och härdar på ytan, liksom ned i sprickan. De 

hål som borrats i syfte att hitta befintliga 

sprickor fylls också.  

Lite mer närbild av bilden bredvid. 
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Förvaring av DeNeef HA Flex-produkterna 

sker i avsett kärl, men i samma utrymme som 

produkterna används. 

Närbild av HA Flex LV AF, här i två kärl. 

Varje kärl innehåller 25 kg. 
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Bilaga 10 - Säkerhetsdatabladen för de 

riskbedömda produkterna 
Nedan visas de säkerhetsdatablad som använts i samband med riskbedömningen av de fem 

produkterna: 

• Rockwool mineralull 

• Paroc mineralull 

• Hilti Hit-CT1 

• De Neef HA Flex LV AF och HA Flex Cat AF 

  



   

80 

 

 

 

Rockwool mineralull 
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Paroc mineralull  
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Hilti Hit-CT1 
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De Neef HA Flex LV AF 
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De Neef HA Flex Cat AF 
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Bilaga 11 - Erhållen kategorisering efter analys 

av intervjusvaren, sorterad efter fråga 
 

Vad fungerar bra med nuvarande sätt att riskbedöma kemiska produkter?  

Att vi arbetsbereder/riskbedömer innan ett moment påbörjas. Genomförande av 
arbetsberedning/riskbedömning bidrar till reflektion och eftertanke samt bättre kontroll.  
Detta genom att… 

… vi använder SDB 

… lokala skyddsombud är med när de själva ingår i gruppen som ska utföra arbetet, eller vid 
större arbetsmoment inom projektet 

… undersöka tidigare erfarenheter och klarlägga förutsättningar 

… ingen arbetsberedning kan leda till stoppat arbete (till dess arbetsberedningen är utförd) 

… det är tydligt vem som gör vad, och resurser att i tid planera och riskbedöma. 

… rutinerna lite olika inom Skanska och underentreprenörer. Skanska har som rutin att 
arbetsbereda. UE 1 riskbedömer produkterna m.h.a. riskbedömningsverktyg och använder sig 
av en pärm som finns på plats vid projektet. I pärmen beskrivs rutiner för arbetet av ett 
moment, inklusive hanteringen av exempelvis kemiska produkter. Rutiner för olika delmoment 
är ofta desamma varför det i viss mån redan sker en återanvändning. All nödvändig info, som 
SDB ska finnas i pärmen. 

Bra vi har erfarna, duktiga projektledare 

Skanska har en kemdatabas som listar alla kemiska produkter, UE 1 använder sig av ett 
riskbedömningssystem som bl.a. innefattar en kemikalieförteckning och också erbjuder ett 
verktyg för riskbedömning  
(Olika parametrar som produktens faroangivelser och egenskaper, typ av exponering, 
användning, mängd mm läggs in. Genererar olika risknivåer för Hälsa, Brand och Miljö). 

Avvikelser upptäcks vanligen fort av både yrkesarbetare och produktionschefer, vilket vanligen 
bidrar till snabb hantering och ny riskbedömning vid behov. 

Yrkesarbetare och produktionschefer upplever stort stöd av miljöansvarig/miljökonsulter inom 
projektet, som säkerställer vi har SDB, att vi inte använder något förbjudet och som finns till för 
div frågor  
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Vad fungerar mindre bra med nuvarande sätt att bedöma kemiska risker? Några svårigheter 
eller hinder? 

Det händer att vissa arbetsberedningar inte blir genomförda eller att vissa delmoment inte 
genomgår arbetsberedning. "Vardagliga"/vanliga risker och/eller arbetsmoment arbetsbereds 
inte alltid. Bland annat p.g.a. av att...: 

… de är tidskrävande 

… de är resurskrävande (flera yrkesarbetare och produktionschef, ibland SO medverkar) 

… oförutsedda moment inträffar och arbetsberedningen hoppas över 

… Mallen för arbetsberedning behöver förbättras, bli mer konkret 

… Nya metoder genererar inte alltid ny arbetsberedning (man missar den nya riskbilden) 

Svårt när Skanska och beställaren/kunden har olika regler/miljökrav om vilka produkter som 
får användas. 

SDB används inte alltid i samband med riskbedömningen/arbetsberedningen 

Det är ibland mer fokus på det operativa, på arbetsmomentet i sig, än på riskerna vid 
användning av en kemisk produkt 

Att det saknas en del djupare kunskap om kemikalier/kemiska risker 

Har du några idéer om hur man skulle kunna underlätta arbetet med riskbedömning och 
riskhantering?  

Riskbedöm och beskriv säker hantering på de 30–40 vanligaste kemiska produkterna 

Förtydliga/konkretisera SDB 

Ta fram företagsegna skyddsblad, med den viktigaste informationen sammanfattad på ett A4 

Använda databas att inhämta återanvända riskbedömningar ifrån, som ger stöd 

Först titta på det egna projektet och sedan använda en generell riskbedömningsmall 
(=eventuell checklista) att jämföra med/ bocka av olika frågor för att säkerställa att alla risker 
identifierats och hanteras 

Ta fram en mall/checklista/generaliserad "riskbedömningsprocess" som möjliggör tillägg av 
specifik hantering 

Viktigt att inte presentera alla frågor och "svar" i en eventuell mall. Man måste också tänka 
själv för att identifiera alla risker. 

Jämföra arbetsberedningar från många olika projekt och hitta gemensamma nämnare till en 
mall/checklista eller liknande 

Svårt hitta något generellt som fungerar överallt - därför viktigt med fortsatt 
dialog/arbetsberedning 

Det måste vara lätt för alla inblandade - Viktigt med en tydlig och standardiserad mall för 
återanvändning 

Viktigt lägga fokus på arbetsmomentet för att kunna identifiera alla risker 

Försöka identifiera vilka produkter som kan (mindre farliga) respektive INTE kan återanvändas 
(farligare) 

Ta fram/använda digital app i telefonen för riskbedömning/arbetsberedning 

Skriv in/komplettera med (fler) detaljerade frågor för att stötta/underlätta riskbedömningen  

Bra mallar finns redan inom Skanska 

Minska antalet produkter med liknande egenskaper = förenklad/säkrare hantering 
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Mer fokus på byggarbetarnas arbetsmiljö 

Se över om även åtgärderna kan återanvändas, eftersom de ofta återkommer. Ta fram 
"minimiskyddsåtgärd"? 

Vad tror ni om möjligheten att återanvända kemiska riskbedömningar? 

Ja, återanvändning är möjlig 

Ja och nej. Generalisering kan vara möjlig för processen, inte för enskilda produkter 

Möjligt i många fall, i olika grad 

Vanligt redan nu att man jämför med tidigare utförda riskbedömningar/arbetsberedningar 

Möjligt med generell och standardiserad riksinventering/riskbedömning att utgå ifrån, som ett 
stöd som kompletteras 

Möjligt eftersom man ofta använder produkter man redan känner till/arbetat med 

Vilka vinster eller fördelar kan man uppnå genom att återanvända redan genomförda 
riskbedömningar? (Skulle det förenkla och effektivisera riskhanteringsarbetet?) 

Bättre kontroll över vilka kemiska produkter som används och hur de ska hanteras (fasa ut 
farligare) 

Medvetandegöra riskerna för bättre förståelse (kunskap) om dessa  

Förbättrad hälsa/färre sjukskrivningstillfällen 

Effektiviserar och förenklar riskbedömningen så att man spar både tid och pengar 
(resurserbesparande). Ekonomisk fråga. 

Vilka eventuella risker (inklusive svårigheter) finns med återanvändning av kemiska 
riskbedömningar?  

Risk för exponering utan medarbetarnas vetskap 

Svårt att få fram en standardiserad process som inkluderar alla viktiga frågor, detaljer och 
förutsättningar  

Risk att den dagliga hanteringen av risker brister (ytterligare?) om återanvändning. Att 
utrymme lämnas att "gena"/fuska/slarva? Risk att säkerhetsåtgärder glöms bort. 

Risk att missa platsspecifika parametrar/omständigheter i en återanvänd riskbedömning och 
bara "acceptera" den redan genomförda riskbedömningen (ex. p.g.a. tidsbrist, kunskapsbrist, 
slarv) 

Försämrad hänsyn till enskilda individers känslighet för olika produkter 

Risk att missa/förbise viktiga risker som inte efterfrågas i en alltför generell mall/process. Med 
följden att åtgärderna missas: Risk för skada/sjukdom.  
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Vad tror du krävs för att man ska kunna återanvända riskbedömningar? (Vilka är 
förutsättningarna?) 

Säkerhetskultur, kunskap, information och kommunikation, gemensam dialog 

(God) ventilation, lufttillförsel, utsug/processventilation 

Hänsyn måste tas till "tredje man" (andra personer som kan befinna sig i närheten, som inte 
har med bygget att göra, t ex patienter på ett sjukhus, arbetstagare i annan verksamhet än den 
som bygger/renoverar) 

Hänsyn behöver också tas för yrkesarbetarna 

Stöttande mjukvarusystem för kemikaliehantering och riskbedömning. Att fungera som ett 
stöd, ej färdig produkt. 

Riskbedöma först utifrån egna arbetsplatsen/situationen, sedan jämföra med generell 
riskbedömning/mall 

God framförhållning för att kunna identifiera/sätta in rätt åtgärder 

Måste vara lätt för alla att använda (en mall/process som är lättförståelig/tydlig) 

Riskbedömning av mindre farliga produkter kan återanvändas, ej farligare 

Rätt kunskaper och resurser hos den som riskbedömer 

Arbetsplatsen/omgivningen/miljön är alltid unik, svårt att generalisera/återanvända 
riskbedömningar. Anpassning behöver göras till omgivningen/arbetsmomentet och dessa 
förutsättningar. Samma arbetsförhållanden/förutsättningar/moment/typ av byggnation mm 
behövs vid återanvändning.  

Krävs fortsatta arbetsplatsbesök 

Förutsätter att produkten används på fler ställen 

Kan även föreslagna/vidtagna åtgärder (eller delar av) återanvändas på fler arbetsplatser?  

Återanvändning av åtgärder är möjlig… 

… men kräver framförhållning 

… men förutsätter att alla risker identifieras (annars missar man åtgärderna) 

… till en viss gräns (beror på omgivningen/omständigheterna) 

… eftersom de ofta återkommer. Ta fram "minimiskyddsåtgärd"?  

… vi använder redan "åtgärdstrappan" (AFS-styrd) som är generell 
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Bilaga 12 - Riskbedömning enligt KemiRisk 
Resultat av riskbedömning enligt webbverktyget KemiRisk 2019-06-17, samt efterföljande 

rekommendationer av åtgärder. 

 

Förklaring av uppställningen och några av orden nedan, 

som genererats av KemiRisk 
Rubrikerna nedan är genererade av KemiRisk, dock med viss justering för att bättre passa in i 

detta arbete. Den förtydligande texten under KemiRiks riskutfall är genererad enbart av 

KemiRisk.  

Med ”vi”, ”ni” och ”er” menas den eller det företag som utför riskbedömningen. Vilket skulle 

kunna motsvaras av t ex Skanska eller en underentreprenör i dessa specifika fall. Det är dock 

författaren till detta examensarbete som utfört riskbedömningen och inte Skanska eller berörd 

underentreprenör.  

Texten under rubrikerna ”Hantering med risk för exponering” är baserad på svar från 

intervjuer, observationer samt produkternas respektive SDB. Denna text samt de olika 

rubrikerna som lyfter eventuellt behov av åtgärder och rekommendationer är sammanställd av 

författaren till detta examensarbete. 

 

Resultat av riskbedömning av Rockwool enligt KemiRisk 
Liten risk 
Risken för hälsopåverkan eller besvär är liten men inte försumbar. Det finns inget akut behov 

av åtgärder, men vi ska fundera över att vidta åtgärder för att minska riskerna. 

Företag: Arbetsplats B 

Hantering med risk för exponering 
Exponering av fibrer i väggisolering av mineralull. Väggisolering ingår som ett delmoment i 

väggmontage och utgör ca 20% av detta arbete, eller några timmar per dag. Handskar och 

skyddsglasögon används av samtliga yrkesarbetare, däremot är användningen av hellånga 

ärmar lite varierande (så som rekommendationen i SDB). SDB förordar mask med P2-filter 

vid arbeten som riskerar att överskrida gränsvärdet om 1 fiber/cm3 (arbeten som dammar 

mycket), t ex vid arbete med gammal mineralull i trånga utrymmen. AFS 2004:1 ”Syntetiska 

oorganiska fibrer” lyfter också behovet av mask/andningsskydd vid rivningsarbete, vilket 

dock inte är fallet för observerat arbetsmoment. Tillgång av ventilation i samband med 

väggisolering beror lite på projektet; friskluftsfläktar och öppna fönster anges av 

yrkesarbetare som eventuell ventilation, dock lyfts risken för omkringflygande fibrer som 

eventuell följd, så det är inte alltid en bra åtgärd för att minska spridningen/exponeringen av 
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fibrerna. Saknas gör handfat i arbetslokalerna, däremot finns det i etableringen. Ögonduschar 

finns i nära anslutning på varje våningsplan. Ingen risk för brand, då mineralullen är 

obrännbar. Däremot kan produkterna avge giftiga gaser i det fall det skulle börja brinna, men 

då bör också yrkesarbetarna lämnat byggnaden. Mineralullen förvaras i de rum den ska 

monteras, dock inplastad för att undvika spridning av fiberdamm.  

Eventuella symptom/effekter 

Klåda på armarna beskrivs av yrkesarbetarna. Två yrkesarbetare, varav ett lokalt 

skyddsombud upplever ej problem i andningsvägarna, men skyddsombudet framhäver att det 

kan vara individuellt hur känslig man är.  

Vid bedömningen har KemiRisk bland annat tagit hänsyn till 

• Hur länge arbetet pågår 

• Vilka farosymboler den eller de kemiska produkterna är märkta med 

• Er bedömning av exponering för luftföroreningar, omfattning av hudkontakt och 

olycksrisk 

• Risknivån har sänkts eftersom arbetet endast görs under del av arbetsdagen och det 

finns inga uppgifter om att de ämnen som hanteras kan ge akuta effekter 
 

Så här fördelas riskerna enligt KemiRisk 

• Liten med luftföroreningar 

• Liten med hudkontakt 

• Liten för olyckor 

 

Det finns inget tvingande behov av åtgärder, men eventuellt 

gör vi ändå några förbättringar 

Åtgärdsplan – Rekommendationer 

Utfallet av riskbedömningen beror på om minderåriga och/eller gravida/ammande arbetar med 

produkten. Utifrån genomförd observation/intervjuer med medarbetare och produktionschef, 

finns i nuläget inga gravida, men det har anställts kvinnor som kan vara eller blir gravida. 

Kryssas gravid/ammande i blir utfallet ”Allvarlig risk”, vilket kanske inte är fullt rimligt för 

denna produkt. Men det kan ändå rekommenderas att genomföra individuell riskbedömning 

utifall graviditet förefaller. Kan inte utifrån intervjun avgöra om de unga som ibland arbetar är 

minderåriga. I fall av minderåriga, t ex lärlingar, kan det även då behövas en individuell 

riskbedömning.  

Mineralullsfibrerna i sig kan utgöra en fara för lungsjukdomar, men eftersom produkten 

innehåller bindemedel i form av olja och bakelit (värmestabil plast) i syfte att binda fibrerna, 

bör inte arbete med produkten utgöra någon större fara (AFS 2004:1). Enligt SDB uppfyller 
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fibrerna också kraven enligt Anmärkning Q (EG-förordningen 1272/2008), den har bland 

annat hög biolöslighet, vilket innebär att fibrerna inte klassificeras som cancerframkallande. 

Rekommenderar att i högre grad använda långärmat för att undvika klåda på armarna, samt att 

se över/identifiera om viss användning ibland kan behöva halvmask (P2). Glasögon och 

handskar används redan, vilket är bra. Likaså används kniv avsedd för mineralull vid 

tillskärning av mineralullskivorna, vilket syftar till att minska spridning av fibrerna. Tillgång 

till ögonduschar i nära anslutning finns. Tillgång till vatten att tvätta av fibrer som kommit i 

kontakt med huden finns, men lite längre bort i arbetarnas etablering. Närmre tillgång till 

vatten skulle kunna vara en förbättrande åtgärd, i det fall som det bedöms nödvändigt av 

yrkesarbetarna och/eller produktionschef. Detta förutsätter dock dragning av vatten, vilket 

inte alltid är möjligt i tidigt byggskede. Städning sker dagligen med dammsugning eller 

gummiskrapor, i enlighet med SDB. 

Eftersom användning av mineralull inte hanteras i arbetsberedningarna av innerväggar, är en 

rekommendation att fortsättningsvis inkludera detta, samt att informera berörda om hur de 

bäst skyddar sig mot klåda och eventuella luftvägsbesvär, redan i arbetsberedningen. I fall av 

brand, avger bindemedlet giftiga gaser, det kan också vara bra att informera berörda om. Det 

kände ej intervjuad yrkesarbetare till, i samband med intervjun. Informationen bör 

företrädesvis hållas av produktionschef eller annan med arbetsmiljöansvar.  

 

Resultat av riskbedömning av Paroc enligt KemiRisk 
Medelhög risk 
Risken för hälsopåverkan eller besvär är så stora att vi inte kan bortse från dem. Vi behöver 

minska riskerna och ska göra en plan för hur vi gör det. 

Detta utfall utifrån intervjusvar om att det dammar ganska mycket, och att väggisolering 

ibland förekommer hela dagar. Se mer nedan under åtgärder. Författarens bedömning om 

rimligt utfall är snarare ”Liten risk”. 

Företag: Arbetsplats A 

Hantering med risk för exponering 
Exponering av fibrer i väggisolering av mineralull. Väggisolering av innerväggar som ingår 

som delmoment i väggmontage. Pågår ibland hela dagar, men oftast i mindre omfattning. 

Handskar och skyddsglasögon används av samtliga yrkesarbetare, däremot är användningen 

av hellånga ärmar lite varierande (så som rekommenderas i SDB). SDB förordar mask som 

uppfyller kraven enligt EN 149 FFP2 (motsvarar mask med P2 filter) i situationer där arbete 

sker i oventilerat utrymme eller vid arbete som kan orsaka utsläpp av damm. AFS 2004:1 

”Syntetiska oorganiska fibrer” lyfter också behovet av mask/andningsskydd vid 

rivningsarbete. Tillgång av ventilation i samband med väggisolering beror lite på projektet, 

men den är vanligen bristande. I nuläget finns ingen ventilation, men ska sättas in i sommar. 

”Dammfällor”/luftrenare finns. Saknas gör handfat i arbetslokalerna, däremot finns det i 

etableringen. Ögonduschar finns i nära anslutning på varje våningsplan. Ingen risk för brand, 
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då mineralullen är obrännbar. Mineralullen hämtas när den ska hanteras och är inplastad till 

dess den ska användas, detta för att undvika spridning av fiberdamm. 

Eventuella symptom/effekter 

Klåda på armar, långärmat är rekommendationen enligt SDB, men används av få, det blir för 

varmt med de tjocka tröjor som finns. Intervjuad yrkesarbetare upplever mycket klåda på 

armarna (får utslag på armarna, men väljer ändå att inte använda långärmat – blir för varmt). 

En del känsligare och tejpar in sig noga, det är dock individuellt. Intervjuad arbetsledare 

hjälpt till och isolerat på arbetsplatsen, fick då mycket hosta direkt efter utfört arbete. 

Vid bedömningen har KemiRisk bland annat tagit hänsyn till 

• Hur länge arbetet pågår 

• Vilka farosymboler den eller de kemiska produkterna är märkta med 

• Er bedömning av exponering för luftföroreningar, omfattning av hudkontakt och 

olycksrisk 

 

Så här fördelas riskerna enligt KemiRisk 

• Medium med luftföroreningar 

• Liten med hudkontakt 

• Liten för olyckor 

 

Detta behöver åtgärdas 

Åtgärdsplan - Rekommendationer 

Utfallet av riskbedömningen av ”Medelhög risk” beror på vilket alternativ som kryssats i 

under Fråga 5: Luftföroreningar. Under Rockwool kryssades liten i, under Paroc kryssades 

alternativet ”medel” i, utifrån respondenters svar om att det flyger runt mycket fiberdamm i 

luften. Antingen dammar produkterna olika mycket, eller så varierar uppfattningen mellan 

individerna. Huruvida de båda produkterna dammar olika mycket kan dock inte besvaras 

utifrån den data som insamlats inom ramen för detta arbete. Kvarstår problemen med mycket 

fiberdamm i luften, kan en exponeringsmätning utföras för att säkerställa att de tillåtna 

nivågränsvärdena inte överskrids. Det finns också en möjlighet att kringflygande damm också 

utgörs av annat än fibrer. Om fortsatta problem med mycket damm föreligger är en 

rekommendation att utreda även detta. 

Kryssas istället alternativet ”liten” i under luftföroreningar, blir riskbedömningen för Paroc 

stenull: ”Liten risk” och då blir formuleringen kring åtgärderna istället: ”Det finns inget 

tvingande behov av åtgärder, men eventuellt gör vi ändå några förbättringar”.  

Precis som vid riskbedömningen av Rockwool mineralull beror utfallet av riskbedömningen 

på om minderåriga och eller gravida/ammande arbetar med produkten. Enligt uppgift från 

intervjuad yrkesarbetare, finns i nuläget inga kvinnor och/eller lärlingar. Rekommendationen 
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är dock att genomföra individuell riskbedömning utifall arbete under graviditet förefaller eller 

minderåriga utför arbete med mineralullen.  

Mineralullsfibrerna i sig kan utgöra en fara för lungsjukdomar, men eftersom produkten 

innehåller bindemedel (oklart vilket) och olja i syfte att binda fibrerna, bör inte arbete med 

produkten utgöra någon större fara (AFS 2004:1). Enligt SDB uppfyller produkten också 

kraven enligt Anmärkning Q (EG-förordningen 1272/2008), de har bland annat hög 

biolöslighet, vilket innebär att fibrerna inte klassificeras som cancerframkallande. Det gör inte 

heller bindemedlet eller oljan, enligt SDB. 

Rekommenderar att i högre grad använda långärmat för att undvika klåda på armarna samt att 

utreda ifall det går att hitta ett svalare material som fortfarande skyddar mot fibrerna men 

ändå ger ett gott skydd mot hudkontakt och därmed klåda. Med anledning av upplevelsen om 

att det dammar väldigt mycket i samband med användning av mineralullen, rekommenderas 

det också att se över tekniska åtgärder såsom ventilation och luftrenare samt att identifiera om 

viss användning ibland kan behöva halvmask (P2). Städning sker dagligen med dammsugning 

eller gummiskrapor (lite olika svar på vad som används mest). Enligt SDB är dammsugning 

att föredra. Kanske behöver man avlägsna överflödiga mineralullsbitar oftare än nu för att 

ytterligare minska spridningen av fiberdamm. Kniv avsedd för mineralull används redan vid 

tillskärning av mineralullskivorna, vilket syftar till att minska spridning av fibrerna. Glasögon 

och handskar används, vilket är bra. Tillgång till ögonduschar i nära anslutning finns. 

Tillgång till vatten att tvätta av fibrer som kommit i kontakt med huden finns, men lite längre 

bort i arbetarnas etablering. Närmre tillgång till vatten skulle kunna vara en förbättrande 

åtgärd, i det fall som det bedöms nödvändigt av yrkesarbetarna och/eller produktionschef. 

Detta förutsätter dock dragning av vatten, vilket inte alltid är möjligt i tidigt byggskede.  

Eftersom användning av mineralull inte hanteras i arbetsberedningarna av innerväggar, är en 

rekommendation att fortsättningsvis inkludera detta, samt att informera berörda om hur de 

bäst skyddar sig mot klåda och eventuella luftvägsbesvär, redan i arbetsberedningen. I fall av 

brand, avger bindemedlet giftiga gaser, det kan också vara bra att informera berörda om. 
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Resultat av riskbedömning av Hilti Hit-CT1 enligt 

KemiRisk 
Försumbar risk 

Risken för hälsopåverkan eller besvär är försumbar. Inga åtgärder behövs. 

Företag: Arbetsplats A 

Hantering med risk för exponering 
Produkten betecknas som mer miljövänlig och används för infästning av gängstänger och 

därefter stålpelare, som del i bärande konstruktion vid husbyggnationer. Hilti Hit-CT1 är ett 

så kallat kemankare, bestående av två komponenter innehållande bland annat metakrylatharts 

(härdplast) och dibenzoylperoxid av pastös konsistens, som vid blandning härdar/stelnar. 

Metakrylathartset och dibenzoylperoxiden har båda farligare egenskaper, men de utgör båda 

en så liten andel av den totala produktvolymen att produkten inte behöver klassificeras enligt 

EG 1272/2008, och anses därmed inte utgöra några större risker för användaren. En pistol 

används för att blanda de båda komponenterna (i slutet system), blandningen injekteras sedan 

ned i förborrade hål i betongplattor. I dessa hål trycks sedan gängstänger ned till avsett djup. 

Viss injekteringsmassa kan då välla över, men avlägsnas inte. På gängstängerna skruvas 

bultgrupper på och när massan härdat monteras stålpelare över gängstängerna för att bära 

överliggande konstruktion (tak eller ytterligare våningsplan). Arbetet sker vanligen utomhus, 

högst upp i konstruktionen, då det utgör ett av de första delmomenten i byggets konstruktion. 

Exponeringen kan variera mellan någon timme till flera timmar per dag, men aldrig hela dagar 

i sträck, snarare någon timme i taget.  

Vid bedömningen har KemiRisk bland annat tagit hänsyn till 

• Hur länge arbetet pågår 

• Vilka farosymboler den eller de kemiska produkterna är märkta med 

• Er bedömning av exponering för luftföroreningar, omfattning av hudkontakt och 

olycksrisk 

• Detaljinformation om riskerna enligt säkerhetsdatabladet 

Risknivån har höjts eftersom 

• Ni arbetar med ämnen som kan skada eller tas upp genom huden, varför hudkontakt 

bör undvikas 

• De kemiska produkter som används innehåller ämnen som gravida och ammande inte 

ska utsättas för. Ni behöver bevaka att gravida och ammande inte arbetar med dessa 

arbetsuppgifter.  
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Så här fördelas riskerna enligt KemiRisk 

• Obetydlig med luftföroreningar 

• Obetydlig med hudkontakt 

• Obetydlig för olyckor 

Rekommendationer (inga åtgärder behövs enligt KemiRisk) 

Åtgärdsplan – Rekommendationer 

Vid observation noteras att yrkesarbetarna inte använder nitrilhandskar, utan vanliga 

”bygghandskar”. Därmed osäkert om handskarna ger det skydd som avses enligt SDB, avsnitt 

8, detta gäller för båda komponenterna. Utifrån intervju byts inte dessa handskar alltid ut vid 

eventuell kontakt med ohärdad produkt. Denna hantering föreslås ses över samt att alla 

återigen informeras om vikten av att använda nitrilhandskar just vid hantering av produkten. 

Vidare beskriver både intervjuad chef och yrkesarbetare att stänk i ögonen har förekommit på 

annat håll, något yrkesarbetaren själv erfarit (det sved då i ögonen, som sköljdes, med 

övergående besvär). Därför viktigt att även fortsättningsvis använda skyddsglasögon, något 

som redan används av alla. Tillgång till ögonduschar finns i nära anslutning till arbetsplatsen. 

Inga kvinnor arbetar för närvarande med produkten. Skulle detta ändras, är det viktigt att 

informera om de eventuella riskerna med hantering av produkten under graviditet/amning, 

samt att hitta andra arbetsuppgifter för gravid/ammande kvinna. Se SDB, avsnitt 8: ”Undvik 

kontakt under graviditet och amning”. 

Det råder i genomförda intervjuer lite olika uppfattning om exponeringsnivåer genomförts 

eller ej, men enligt SDB, avsnitt 8, är exponeringsgränsvärden för inhalerbart damm inte 

relevant, då produkten har en pastös konsistens. Det är oklart om exponeringsmätning istället 

genomförts för avgående ånga. 

Förvaring av produkten sker i plåtskåp i avsedd container, därmed skyddas produkten mot 

direkt solljus och eventuella antändningskällor i enlighet med SDB, avsnitt 7. Ser ingen risk 

för tillblandning av starka alkaliföreningar eller starka syror då sådana inte används i samband 

med injekteringsarbete. 

Avfallshanteringen kan behöva ses över, då svar från intervjuerna ger olika uppgifter. Avfall 

slängs antingen i brännbart avfall eller i miljöfarligt avfall. SDB, avsnitt 13, ger tyvärr otydlig 

information (information ser ut att ha skrivits men att del av denna försvunnit). 

Rekommenderar därför kontakt med tillverkaren Hilti för att se över vad som gäller och 

därmed säkerställa korrekt avfallshantering. 

Slutligen genomgår alla som arbetar med produkten regelbunden utbildning, de bör därmed 

känna till hur de ska arbeta säkert och agera vid eventuella tillbud/olyckor. Medicinska 

kontroller erbjuds regelbundet, med anledning av att produkten innehåller härdplast som 

delkomponent. 
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Resultat av riskbedömning av De neef HA Flex LV AF 

(som delkomponent) enligt KemiRisk 
Allvarlig risk 
Risken för hälsopåverkan eller besvär är allvarlig. Vi måste vidta åtgärder för att minska 

riskerna och ska också bestämma vilka åtgärder som är viktiga att vidta. 

Företag: Arbetsplats C 

Hantering med risk för exponering 

HA Flex LV AF innehåller en härdplastkomponent och två härdare i form av olika 

diisocyanater enl SDB. När produkten blandas med vatten och katalysatorn HA Flex Cat AF, 

bidrar detta till att fogmassan/härdplasten ganska snabbt expanderar och härdar/stelnar till ett 

hårt, flexibelt polyuretanskum, som effektivt fyller ut sprickor, hindrar vattenläckage i 

spruckna betongplattor eller olika tunnelkonstruktioner (Resapol, 2019; GCP Applied 

technologies, 2019), och enligt intervju med berörd yrkesarbetare i april 2019. Produkten 

bedöms av SDB som stabil, men kan reagera med oxidationsmedel, detta finns dock inte i 

arbetsutrymmet. 

Utifrån intervju med yrkesarbetare, används de båda produkterna på denna arbetsplats, för att 

täta olika läckor i den 1 meter tjocka betongplatta som gjutits flera våningar under 

huskonstruktionens marknivå och även under grundvattennivån. Utan tätning tränger 

grundvatten igenom betongplattan som spruckit på olika håll. Sprickorna hittas genom att man 

borrar ned i betongplattan i närheten av synliga sprickor, ca 0,5 meter, i syfte att hitta alla 

sprickor så att dessa kan fyllas upp med härdplastprodukten och därmed förhindra 

vattenläckage. Blandning sker manuellt i speciellt avsett kärl som sedan pumpar in 

injekteringslösningen i sprickorna. Slangar har fästs med speciell manschett med backventil 

så att lösningen inte ska kunna komma upp, dock kan en del vatten tränga igenom.  

Arbetet utförs på en stor yta, men under mark utan avsedd ventilation, enda luftväxlingen sker 

via ett hisschakt. Används gör dock fläktar med luftrenare som möjligen hjälper till att blanda 

luften. Ingen exponeringsmätning i inandningsluften är utförd. 

Skyddsåtgärder är framförallt användning av personlig skyddsutrustning så som heltäckande 

arbetskläder, skyddsglasögon och dubbla handskar som tas av och byts relativt ofta. Inget 

särskilt skydd/klädsel används, ej heller andningsskydd för just detta arbete. Skyltar med 

”varning för arbete med isocyanater” finns för att varna/avskärma andra från exponering. 

Ingen exponeringsmätning har utförts.  

Eventuella symptom/effekter 

Intervjuad yrkesarbetare berättar om ett fåtal tillfällen då denne erfarit yrsel och 

andningssvårigheter i samband med arbete med produkten (oklart dock om just på denna 

arbetsplats).  

Vid bedömningen har KemiRisk bland annat tagit hänsyn till 
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• Hur länge arbetet pågår 

• Vilka farosymboler den eller de kemiska produkterna är märkta med 

• Er bedömning av exponering för luftföroreningar, omfattning av hudkontakt och 

olycksrisk 

• Detaljinformation om riskerna enligt säkerhetsdatabladet 

Risknivån har höjts eftersom 

• Ni arbetar med ämnen som kan ge hälsoeffekter också efter kort tids exponering 

• Ni arbetar med ämnen som kan skada eller tas upp genom huden, varför hudkontakt 

bör undvikas 

• De kemiska produkter som används innehåller ämnen som gravida och ammande inte 

ska utsättas för. Ni behöver bevaka att gravida och ammande inte arbetar med dessa 

arbetsuppgifter.  

Så här fördelas riskerna enligt KemiRisk 

• Medium med luftföroreningar 

• Hög med hudkontakt 

• Liten till medium för olyckor  

Vi behöver vidta åtgärder som minskar risken och vi behöver 

vidta åtgärderna relativt snabbt  

Åtgärdsplan – Rekommendationer 

Åtgärdsplan – Rekommendationer Riskbedömningen verkar rimlig utifrån innehåll och 

användning vidtagna åtgärder, varför ytterligare åtgärder behöves för att minska riskerna. 

Det åtgärder som tagits handlar ffa om personliga skyddsåtgärder såsom skyddskläder, 

handskar och glasögon, dock ej åtgärder som ligger högre upp i prioriteringsordningen eller 

enligt åtgärdstrappan i AFS 2011:19, 16§. 

I SDB, avsnitt 6: ”Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp” och avsnitt 7: ”Hantering och lagring” 

anges att det ska tillgodoses att ventilationen är tillräcklig, att produkten endast ska användas 

utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vidare ska produkten förvaras på väl ventilerad 

plats. Det framgår inte riktigt vad som menas med tillräcklig ventilation, men utifrån att ingen 

(anpassad) ventilation finns, och att arbetet sker flera våningar under markplan, samt att 

produkten förvaras i samma utrymme som arbetet utförs, är en stark rekommendation att 

snarast utföra exponeringsmätning av produktens delkomponenter. Nivågränsvärden anges i 

SDB avsnitt 8.1. Detta för att säkerställa att gränsvärdena inte överskrids. Den luftväxling 

som sker via hisschaktet kan vara otillräcklig för den stora arbetsytan, även med de fläktar 

som används. I SDB, avsnitt 8.2, rekommenderas lokal utblåsningsventilering, som saknas. 



   

133 

 

 

 

Vidare beskriver SDB, avsnitt 8.2 att isocyanater kan framkalla andningssvårigheter, något 

intervjuad yrkesarbetare också erfarit vid ett fåtal tillfällen, även om det är lite oklart om 

dessa problem uppstått just på denna arbetsplats. Han beskriver att han ibland erfarit att det 

svider när man andas, samt citat: ”Om man verkligen exponerat sig en lång stund i dåligt 

ventilerat utrymme. Då känner jag inte att man mår dåligt eller så, men känns som det är 

något som är i vägen när man andas. Men det går bort efter en halvtimme, en timme /…/ Jag 

brukar känna mig lite snurrig efter ett tag. Samma känsla får jag av avgaser. /…/ men inte 

ofta vi känner av de här symptomen heller. Efteråt, när vi är klara, då känns det kanske lite 

tungt, då går man ut och tar lite frisk luft och sedan är det bra igen” Detta styrker ytterligare 

behovet av exponeringsmätning för att säkerställa att exponeringen inte överskrider 

nivågränsvärdena. Till dess man kan påvisa att exponeringsnivåerna är godtagbara, 

rekommenderas vidare att ändamålsenligt andningsskydd bör användas, vilket också är ett 

krav på åtgärd enligt SDB. 

Vid arbete med produkten krävs användning av gummihandskar. SDB förtydligar dock inte 

vidare vilken typ av gummimaterial, tjocklek eller genomträngning, utan hänvisar till 

handsktillverkare, vilket inte underlättar användningen av produkten. Intervjuad yrkesarbetare 

var lite osäker på vilket handskmaterial som användes, han var dock mycket noga med 

handskanvändning och använder vanligen dubbla handskar för att lätt kunna ta av 

kontaminerade handskar utan att komma åt huden, och som ett extra skydd mot produkten. 

Rekommenderar att det ses över vilka handskar som är att föredra vid arbete med produkten 

då den innehåller så hälsofarliga ämnen. 

Avfall slängs och hanteras som farligt avfall, i enlighet med SDB’s anvisningar. 

Arbete med denna produkt kräver utbildning och periodisk läkarundersökning enligt  

AFS 2014:43. Krav på utbildning (37 e§) samt krav på periodisk läkarundersökning (37 g§). 

Detta anges också i SDB, avsnitt 15. Enligt intervju får alla som arbetar med produkten 

utbildning och genomgår också läkarundersökningar, det är dock lite oklart med vilken 

regelbundenhet. 

 

Resultat av riskbedömning av De neef HA Flex Cat AF 

(som delkomponent) enligt KemiRisk  
Alt 1: Medelhög risk   

Risken för hälsopåverkan eller besvär är så stora att vi inte kan bortse från dem. Vi behöver 

minska riskerna och ska göra en plan för hur vi gör det. 

Alt 2: Allvarlig risk 
Risken för hälsopåverkan eller besvär är allvarlig. Vi måste vidta åtgärder för att minska 

riskerna och ska också bestämma vilka åtgärder som är viktiga att vidta. 

Utfallet av riskbedömningen i KemiRisk beror på om man utgår säkerhetsdatabladets 

faroklassificering H315 som anger att produkten är irriterande för huden eller från 
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piktogrammet som anger att produkten är frätande. Oavsett tolkning, bör det beaktas att 

produkten används ihop med De neef HA Flex LV AF som bedömts utgöra en allvarlig risk, 

varför även denna produkt bör hanteras med samma försiktighet. 

Företag: Arbetsplats C 

Hantering med risk för exponering 

Används som delkomponent eller katalysator för HA Flex LV AF, se vidare beskrivning 

under riskbedömningen av HA Flex LV AF (ovan). Produkten bedöms av SDB som stabil, 

men kan reagera med syror och oxidationsmedel, detta finns dock inte i arbetsutrymmet. 

Vid bedömningen har KemiRisk bland annat tagit hänsyn till 

• Hur länge arbetet pågår 

• Vilka farosymboler den eller de kemiska produkterna är märkta med 

• Er bedömning av exponering för luftföroreningar, omfattning av hudkontakt och 

olycksrisk 

• Detaljinformation om riskerna enligt säkerhetsdatabladet 

Risknivån har höjts eftersom 

• Ni arbetar med ämnen som kan ge hälsoeffekter också efter kort tids exponering 

Ni arbetar med ämnen som kan skada eller tas upp genom huden, varför hudkontakt bör 

undvikas. (Denna faktor ingår i det fall som pictogrammet ”frätande” använts som underlag, 

och allvarliga hudskador kryssats i som alternativ i KemiRisks fråga 5). 

Så här fördelas riskerna 

• Medium med luftföroreningar 

• Liten med hudkontakt 

• Liten till medium för olyckor 

Detta behöver åtgärdas  

Åtgärdsplan – Rekommendationer 

Oavsett utfallet ”Medelhög risk” eller ”Allvarlig risk”, behöver åtgärder vidtas för att minska 

riskerna. Denna delkomponent har i sig inte samma allvarliga risker som HA Flex LV AF, 

men kan ändå irritera luftvägar och hud samt orsaka allvarliga ögonskador och är därmed 

också märkt med faropiktogram. Eftersom den vanligen hanteras ihop med HA Flex LV AF, 

behöver dock sammas skyddsåtgärder tas som för HA Flex LV AF, se genomförd 

riskbedömning ovan. Överlag är de flesta skyddsanvisningar i de båda säkerhetsdatabladen 

identiska, med undantag för att denna produkt HA Flex Cat AF saknar de farliga innehåll som 

HA Flex LV AF har. 
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I SDB, avsnitt 4: ”Åtgärder vid första hjälpen”, saknas korrekt åtgärd vid inandning. Står 

istället ”Tvätta huden noggrant med vatten”, vilket inte kan avhjälpa inandning av produkten. 

Tillhörande HA Flex LV AF anger istället, för samma avsnitt, texten: ”Flytta personen till 

frisk luft och se till att andningen underlättas”, men denna har också ett annat innehåll, så 

skyddsåtgärden behöver kontrolleras för just HA Flex Cat AF. Detta görs förslagsvis genom 

att kontakta leverantören de Neef så att de kan korrigera sitt säkerhetsdatablad och ange den 

skyddsåtgärd som är den korrekta. 

 


