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SAMMANFATTNING 
Studierna som presenteras i denna rapport syftade till att undersöka nyttan med 
hygieniska gränsvärden. Detta gjordes dels genom att undersöka hur 
kemikalierisker uppfattas på svenska arbetsplatser samt kännedom och kunskap 
om hygieniska gränsvärden hos arbetsgivare och arbetstagare. Två av 
delstudierna som presenteras fokuserar på andra system för att sätta 
gränsvärden, baserade på att industrin snarare än myndigheter ska bära det 
huvudsakliga ansvaret. Det ena av dessa system gäller inte hygieniska 
gränsvärden, utan en annan typ av gränsvärden som tas fram under 
kemikalielagstiftningen Reach och det andra systemet är det som infördes för 
hygieniska gränsvärden i Nederländerna 2007.  
 
Resultaten från våra studier visar att ungefär en tredjedel av de arbetstagare 
som anser sig vara exponerade för luftföroreningar eller kemikalier också anser 
att detta utgör en risk för deras hälsa, medan en femtedel anger att de inte vet 
om det utgör en risk för hälsan. Uppfattningen om risk, vare sig man svarade 
att det förelåg risk eller att det inte förelåg risk, tycks dock ofta vara baserad på 
vaga och subjektiva grunder.  
 
Kännedom och kunskap om hygieniska gränsvärden är bristande på svenska 
arbetsplatser. Likafullt finns en generellt positiv attityd till hygieniska 
gränsvärden. Detta kan utgöra en god grund för att informations- och 
inspektionskampanjer framgångsrikt kan bemöta dessa kunskapsbrister. 
 
Kemikalielagstiftningen Reach kan komma att utgöra ett viktigt komplement 
till hygieniska gränsvärden men bör inte ses som en ersättning till dessa. Även 
om vägledningsdokumentet om utvärdering av hälsorisker under Reach är 
omfattande, saknas tydliga riktlinjer om hur säkerhetsmarginaler bör motiveras. 
Utvärderingar av ett ämnes hälsoeffekter kommer att utföras av en mängd olika 
aktörer, och det kan förväntas att dataurval och tillämpning av 
bedömningsfaktorer varierar avsevärt. Det finns även en potentiell 
intressekonflikt i och med att de som utför dessa utvärderingar är tillverkare 
och importörer av kemikalier. Detta kan också sägas gälla det system som 
införts i Nederländerna, där större delen av de ämnen som förekommer i 
arbetsmiljön ska utvärderas av arbetsgivarna själva. Systemet tycks enligt våra 
resultat bemötas med skepsis av Nederländska yrkeshygieniker. Dessa ansåg att 
tydligheten i reglerna om gränsvärden hade minskat snarare än ökat, och att det 
inte var sannolikt att det kommer läggas tillräckliga resurser på att ta fram 
privata gränsvärden.  
 
Vår studie om arbetstagares riskperception visar att kemikalier i arbetsmiljön är 
långtifrån ett avslutat kapitel i arbetsmiljöarbetet. Hygieniska gränsvärden har 
således fortfarande en roll att fylla. Att en oberoende expertgrupp utför 
ämnesutvärderingen, ökar förtroendet för, och troligtvis även pålitligheten av, 
hygieniska gränsvärden. 



 
 

FÖRKORTNINGAR  

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling 

DNEL Derived No Effect Level, en typ av gränsvärde som tas fram under 
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EU Europeiska Unionen 
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1.	Introduktion	och	bakgrund	
Kemikalieanvändning i arbetsmiljön leder till oönskade hälsoeffekter, i vilken 
grad och utsträckning beror på vilka ämnen det handlar om och hur stor 
exponeringen är. De flesta oönskade konsekvenser för arbetstagares hälsa 
orsakade av kemikalieexponering är möjliga att förhindra, genom en 
effektivare riskhantering av kemikalier på arbetsplatsen. Hygieniska 
gränsvärden har sedan mitten av 1900 talet varit ett viktigt verktyg för detta. 
Historiskt anses nyttan med hygieniska gränsvärden ha varit stor, i denna 
rapport lyfts frågan om nyttan med hygieniska gränsvärden idag. 
 
Utformning och metodiken för framtagande av hygieniska gränsvärden har inte 
ändrats nämnvärt sedan slutet av 1940-talet. Däremot har förutsättningarna för 
processen förändrats, inklusive regulatoriska och industriella strukturer. Nya 
och reviderade lagstiftningar har infört striktare krav på hälsa och säkerhet i 
arbetsmiljön. Parallellt med det svenska systemet så sätter EU både vägledande 
och bindande hygieniska gränsvärden för sina medlemsländer sedan 1991.  I 
december 2006 antogs den nya Europeiska kemikalielagstiftningen Reach 
(EC/1907/2006), med krav på ytterligare en typ av gränsvärde. Under Reach 
ställs bland annat ett krav på importörer och tillverkare av kemikalier att de ska 
utvärdera hälso och miljöeffekter av sina produkter, och själva ta fram 
gränsvärden för miljö och hälsa. En del av dessa Reach-gränsvärden ska gälla 
arbetare och liknar till viss del hygieniska gränsvärden, och kommer att gälla 
parallellt med nationella hygieniska gränsvärden. Vi menar att dessa 
förändringar kan ha, och med stor sannolikhet har, påverkat nyttan med 
svenska hygieniska gränsvärden. 
 
I denna introduktion ges först en kort översikt av utveckling kring relevanta 
regelverk för kemikalier och arbetsmiljöhälsa i Sverige samt en något mer 
detaljerad presentation av hygieniska gränsvärden. Detta följs av en 
introduktion till tidigare forskning om riskperception och hantering av 
kemikalierisker på arbetsplatser. Slutligen presenteras utgångspunkterna för, 
och målsättningarna med, projektet. 
 
 

1.1	Kemikaliesäkerhet	på	svenska	arbetsplatser	
I slutet av 1800-talet kom den första lagstiftningen om arbetsmiljöfrågor i 
Sverige, som en respons på den ökade skadefrekvensen orsakad av 
industrialiseringen. Under 1900-talets första hälft utvecklades lagskyddet och 
1949 infördes lokala skyddsorganisationer samt yrkesinspektioner (Zanderin, 
2005, Frick 2004). Arbetsmiljö är ett allomfattande begrepp där 
kemikalieexponering utgör en del. Medvetenhet om kemikalierisker på 
arbetsplatsen ökade stort under 1970-talet, och med införandet av striktare 
regelverk samt förbättrad teknologi skedde stora förbättringar gällande 
kemikalier i arbetsmiljön från 1970-talet till 1980-talet (Frick, 2011). Under 



 
 

1990-talet skärptes kraven på arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och för att 
tillse en ökad grad av kunskap hos arbetstagare (se nedan). Parallellt med detta 
skedde stora förändringar inom företagshälsovården. Det centrala 
arbetsmiljöavtalet, som inneburit att arbetsgivare var skyldiga att tillhandahålla 
företagshälsovård, sades upp 1992 av arbetsgivarorganisationen. Det generella 
statsbidraget till företagshälsovården togs bort 1993 (Statskontoret 1994). 
Under tiden sedan dess tycks det som medvetenhet om kemikalirisker i 
arbetsmiljön har minskat snarare än ökat (se t.ex. Torp, 2012). Enligt Frick 
(2004) vet vi inte så mycket om arbetsmiljön verkligen är bättre nu än förr, men 
statistik från Arbetsmiljöverket (2012) visar att arbetstagare år 2012 rapporterar 
hälsobesvär orsakade av kemikalieexponering i mindre utsträckning än vad 
som var fallet år 2000. Det kan noteras att rapporteringen inte minskad från 
2010 till 2012. 
   
I Arbetsmiljölagen från 1977 ges de grundläggande reglerna om skyldigheter 
för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge 
ut föreskrifter, varav flera är relevanta för kemikaliesäkerhet på arbetsplatsen. 
Av särskild relevans för detta projekt är föreskrifterna om hygieniska 
gränsvärden samt föreskrifterna om internkontroll och dess efterföljare 
systematisk arbetsmiljöarbete (SAM). 
 
Den första listan på hygieniska gränsvärdena infördes 1969. Den har sedan dess 
uppdaterats regelbundet, vilket har inneburit sänkningar av värden, tillägg av 
ämnen och även i enstaka fall borttagande av ämnen. Vid projektets start var 
den senast utgivna listan på hygieniska gränsvärden från 2005 (AFS 2005:17) 
sedan dess har den uppdaterats en gång år 2011 (AFS 2011:18). Den nu 
gällande listan innehåller hygieniska gränsvärden för cirka 400 ämnen. Vad 
gäller hygieniska gränsvärden är arbetsgivaren ålagd att utföra en bedömning 
av luftföroreningar i inandningsluften, och jämföra denna med gällande 
hygieniska gränsvärden. Halterna i inandningsluften får ej överskrida gällande 
hygieniska gränsvärden. Enligt föreskrifterna skall exponeringsmätningar 
utföras vid behov, vilket innebär att andra metoder är accepterade om de kan 
klargöra att exponeringen är godtagbar, alltså inte överskrider gränsvärdet. 
Bedömningen av exponeringen för luftföroreningar ska även dokumenteras av 
arbetsgivaren. I nästa kapitel beskrivs kortfattat hygieniska gränsvärdens 
historik samt hur de tas fram.  
 
När Arbetsmiljöverkets föreskrifter om internkontroll av arbetsmiljön (AFS 
1992:6) började gälla 1 januari 1993 förtydligades kravet på att arbetsgivarna 
skall vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Ännu tydligare krav infördes med 
föreskrifterna om SAM (AFS 2001:1, uppdaterad med AFS 2003:4 samt AFS 
2008:15), vilka ersatte föreskrifterna om internkontroll. Föreskrifterna om 
SAM syftar till att arbetsmiljöarbete ska vara en del av den dagliga 
verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden 



 
 

som har betydelse för arbetsmiljön. Enligt dessa föreskrifter förtydligas också 
att arbetsgivaren är ansvarig för att arbetstagarna ska ha tillräckliga kunskaper 
om arbetet och risker i detta för att ohälsa och olycksfall inte skall uppstå i 
arbetet. Samtidigt som den senaste uppdateringen av hygieniska gränsvärden 
kom även föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Dessa 
föreskrifter beskriver kraven på SAM avseende kemiska risker, bland annat 
specificeras kravet på att informera arbetstagare gällande risker med kemikalier 
i arbetsmiljön med tillägget att arbetsgivaren skall säkerställa att arbetstagaren 
har förstått informationen (AFS 2011:19 13§). 
 
Svensk lagstiftning påverkas också av regelverk på EU nivå, vilka har 
inkorporerats i det svenska regelverket. I denna rapport kommer vi primärt att 
hänvisa till relevanta svenska författningar. En EU-lagstiftning som inte är 
riktad mot arbetsmiljöfrågor, men ändå kan förväntas vara av relevans för 
arbetsmiljöskydd, är kemikalielagstiftningen Reach. Reach förväntas att 
påverka kunskapsläget vad gäller kemikaliers skadliga effekter (se t.ex. Rudén 
och Hansson, 2006a; 2006b), vilket kommer att ha inverkan på hygieniska 
gränsvärden och hantering av kemikalier på arbetsplatsen (Gromiec, 2008; 
Damgård Nielsen och Øvrebø, 2008). Reach-lagstiftningen gäller parallellt med 
arbetsmiljölagstiftningen och hygieniska gränsvärden. Ett visst överlapp kan 
förväntas mellan dessa ramverk för kemikaliereglering.   
 
 

1.2	Hygieniska	gränsvärden		
Att kontrollera en luftförorenings skadliga effekter på arbetstagare genom att 
definiera en högsta tillåten koncentration i inandningsluften har anor sedan 
1800-talet. Framställande av längre listor med hygieniska gränsvärden, angivna 
i en och samma enhet är däremot något nyare. En av de första större listorna 
över hygieniska gränsvärden publicerades 1946 och listade “maximala 
arbetsplatskoncentrationer” för nära 150 ämnen. Listan gavs ut av en privat 
organisation i USA vid namn American Conference on Governmental 
Industrial Hygienists (ACGIH) som bildades 1938 och fortfarande är verksam 
idag. Många nationella arbetsmiljömyndigheter tog under 1960-talet till sig det 
här tillvägagångssättet, primärt genom att anta ACGIHs lista på hygieniska 
gränsvärden som nationell reglering. Sedan dess har de flesta av dessa 
myndigheter, däribland svenska Arbetsmiljöverket, börjat utveckla egna 
gränsvärden. Det är förmodligen detta gemensamma ursprung som är orsaken 
till att hygieniska gränsvärden uttrycks på ett liknande sätt oavsett vem det är 
som sätter dem. Den vanligaste formen för ett hygieniskt gränsvärde är att 
reglera medelkoncentrationen under en åtta timmars arbetsdag (t.ex. svenska 
nivågränsvärden, NGV). För ämnen som har korttidseffekter, såsom irritation, 
sätts ofta även ett hygieniskt gränsvärde för hur hög koncentrationen får vara 
under en 5 till 15-minuters period (t.ex. svenska takgränsvärden, TGV och 
korttidsvärden, KTV). En viktig skillnad mellan olika länders hygieniska 



 
 

gränsvärden kan vara vilka antaganden som ligger till grund för gränsvärdet. 
Vissa organisationer eller myndigheter sätter gränsvärden som förutom 
kunskapen om hälsoeffekter av ämnet även tar hänsyn till tekniska och/eller 
socioekonomiska faktorer. Det senare kallas ofta för pragmatiska hygieniska 
gränsvärden och är den typ som sätts i Sverige.  
 
Som nämnts i föregående kapitel infördes den första svenska listan med 
hygieniska gränsvärden 1969. Den var starkt influerad av ACGIHs lista och det 
var först 1978 som en svensk process för att utveckla av nationella gränsvärden 
infördes. Den svenska processen för gränsvärdessättning sker i fyra 
huvudsakliga steg: prioritering av ämnen, insamlande av underlag, 
konsekvensbeskrivning och beslut (figur 1). Arbetsmiljöverket prioriterar vilka 
ämnen som är relevanta för utvärdering av eventuella hälsoeffekter. Baserat på 
denna prioritering ges uppdrag till den svenska Kriteriegruppen, som är en 
grupp av experter inom olika områden av toxikologi och arbetsmiljöhälsa, att 
sammanställa ett vetenskapligt underlag i vilket kritisk effekt och relevanta 
dos-deskriptorer för denna effekt identifieras. Med kritisk effekt menas den 
hälsoeffekt som Kriteriegruppen anser att det är viktigast att det slutliga 
gränsvärdet ska skydda mot. Ofta är det den hälsoeffekt som uppstår vid lägst 
doser. Detta underlag används sedan av Arbetsmiljöverket tillsammans med en 
konsekvensbeskrivning för att bestämma ett lämpligt hygieniskt gränsvärde. 
Exempel på vad som kan vägas in i Arbetsmiljöverkets konsekvensbeskrivning 
är antal exponerade personer, effektens allvarlighet och kostnader gränsvärdet 
kommer innebära, såsom om särskild ventilation behöver installeras på en stor 
del av alla arbetsplatser där ämnet i fråga används. Beslutet om att införa ett 
lagligt bindande hygieniskt gränsvärde fattas i Sverige av Arbetsmiljöverkets 
generaldirektör. En schematisk översikt av processen visas i figur 1. 
 
En annan aktör som tar fram hygieniska gränsvärden som är relevant för 
svenska arbetsplatser är EU. Nyligen undersöktes hur EU har påverkat 
sättandet av gränsvärden i medlemsstaterna (Schenk m.fl., 2008a). Studien 
visare att likheten mellan nationella gränsvärden och EUs gränsvärden har ökat 
markant sedan tidigt 90-tal. En annan studie (Schenk m.fl., 2008b) jämförde 18 
gränsvärdessättande organisationer världen över och visar att det finns stora 
skillnader i valet av vilka ämnen som regleras såväl som i till vilken nivå dessa 
ämnen begränsas. Schenk (2010) granskade den vetenskapliga motiveringen av 
gränsvärden för ämnen vars gränsvärden varierade i väldigt hög grad. Målet 
med denna granskning var att identifiera steg i den toxikologiska utvärderingen 
som bidrar till att de slutliga gränsvärdena blir så skilda mellan olika 
expertgrupper. Bland annat skilde sig urval av vetenskapliga studier och 
kvalitetsutvärderingen av dessa mycket mellan olika expertgrupper, vilket 
också ledde till att grupperna drog skilda slutsatser om vilken hälsoeffekt det 
var viktigast att skydda arbetstagare mot.  
 



 
 

 
Figur 1 En schematisk skiss över de olika steg som ingår i sättandet av svenska hygieniska 
gränsvärden.  

 
Själva processen av hur en toxikologisk utvärdering av ett ämnes hälsoeffekter 
genomförs är relativt likformig mellan olika regulatoriska områden, ett 
gränsvärde för livsmedelshygien utformas efter samma grundprinciper som ett 
(yrkes)hygieniskt gränsvärde. Det finns dock en punkt där processen mot 
hygieniska gränsvärden avviker signifikant från andra regulatoriska områden, 
nämligen användandet av säkerhetsfaktorer och den accepterade 
säkerhetsmarginalen. Som beskrivet ovan för svenska hygieniska gränsvärden 
baseras gränsvärden generellt på ett vetenskapligt underlag från en expertgrupp 
där ämnets eventuella hälsoeffekter kartläggs. Denna kartläggning baseras ofta 
på studier gjorda på djur, eller observationer av effekter hos exponerade 
människor. Baserat på tillgänglig information dras slutsatser om vilka effekter 
som bör vara relevant för människor (om enbart information finns från 
djurstudier) och vid vilka exponeringsnivåer. Vetenskapliga data fångar inte 
hela den variation som finns mellan arter, eller mellan mänskliga individer. Det 
finns med andra ord osäkerheter i det vetenskapliga underlaget. Denna 
osäkerhet hanteras generellt genom att applicera säkerhetsfaktorer, alltså att 
bestämma sig för en lämplig säkerhetsmarginal mellan de dos-deskriptorer man 
funnit i vetenskapliga studier och vad man sätter som gränsvärde. För 
hygieniska gränsvärden används traditionellt inte uttalade säkerhetsfaktorer 
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(Schenk, 2010) och säkerhetsmarginalerna är ofta betydligt lägre än inom andra 
regulatoriska områden (Hansson, 1997; Damgård Nieslen och Øvrebø, 2008). 
Därför är det är av vikt att undersöka hur gränsvärden uppfattas och hur detta 
påverkar kemikaliehanteringen på arbetsplatser. 
 
 

1.3	 Tidigare	 forskning	 om	 riskperception	 och	 riskhantering	 på	
arbetsplatsen	
Forskning om kemikaliehantering på arbetsplatsen har minskat under senare år, 
och idag fokuserar forskning om hantering av risker på arbetsplatsen ofta på 
fysikaliska faktorer. Kemikalierisker skiljer sig från fysikaliska risker eftersom 
tiden mellan exponering och skada kan vara lång. Dessutom är det ofta svårt att 
avgöra direkta orsakssamband i individuella fall. Något som sällan är fallet vid 
orsaksbestämning av en bränn- eller fallskada. Till exempel visade Björkman 
(1984) att personer tenderar att skatta risker med fördröjda konsekvenser som 
lägre än risker med direkt verkan. Annan psykologisk forskning har också visat 
att människor har en tendens att underskatta risken för att de själva ska drabbas 
av en negativ händelse, och också överskatta att sannolikheten för positiva 
händelser. Detta kallas ett optimistiskt bias, eller en orealistisk optimism av 
Weinstein (se t.ex. 1987). Sådana faktorer kan förväntas påverka hur 
kemikalierisker uppfattas av individer och hur de kan och bör kommuniceras. 
 
Baugher och Roberts (1999) undersökte riskperception och oro orsakad av 
exponering för kemikalier och explosioner bland arbetstagare på en 
petrokemisk anläggning. Resultatet visade att det inte fanns ett enkelt samband 
mellan riskperception och oro, snarare så varierade graden av oro i relation till 
riskperception beroende på de anställdas position i företaget. 
Kemikalieexponeringen uppfattades som högst bland fackliga medlemmar, 
kontraktsanställda och arbetstagare med låg kontroll över arbetet. 
Kontorsarbetare och ledning uppfattade exponeringen som lägst och 
förvaltning var också den grupp som oroade sig minst. En annan studie visade 
också att tidigare erfarenhet påverkar riskperception, arbetstagare uppskattar 
risker som högre om de tidigare har bevittnat eller hört talas om en olycka 
(Nelkin och Brown, 1980). Det är således viktigt att ta med faktorer som 
individers position på företaget såväl som tidigare erfarenheter när man arbetar 
med riskkommunikation inom företaget. 
 
Brown (1982) har även studerat sambandet mellan kommunikation av 
riskinformation om kemikalier och arbetstagarnas reaktioner. Brown 
identifierade tre olika teman bland reaktionerna. Det första var att förneka eller 
ignorera risker eller information om risker. Det andra var acceptans, vilket 
innebär att en del av de intervjuade arbetstagarna angav att de fann riskerna 
vara en godtagbar del av jobbet. Slutligen fanns det en liten grupp av 
arbetstagarna som såg risker på arbetsplatsen som en uppmaning till handling, 



 
 

vilket Brown kallade aktivism. Dessa resultat indikerar således att för den 
största gruppen av arbetstagare är information om risker i sig inte tillräckligt 
för att ändra riskattityder eller säkerhetsbeteende. Arbetstagarnas förtroende för 
organisationen påverkar också hur informationen tas emot. Real (2008) 
undersökte individers informationssökande rörande säkerhet på en arbetsplats 
inom tillverkningsindustrin. Real visade att individer som har tilltro till att 
organisationen förser dem med tillförlitlig information inte heller aktivt söker 
information eller vidtar riskreducerande åtgärder. Vilken sorts risker det rörde 
sig om var inte specificerat i denna studie.  
 
Även andra faktorer än tilltro och förtroende har identifierats som viktiga för 
att etablera säkra arbetsrutiner. Mullen (2004) undersökte individers 
säkerhetsbeteende på flera olika arbetsplatser för att förstå faktorer som 
påverkar individers riskbenägenhet. Denna studie visade att det finns ett flertal 
sociala samt organisatoriska faktorer som är kopplade till individers 
säkerhetsbeteende. Exempel är avvägningen mellan produktionseffektivitet och 
säkerhet, socialt tryck, acceptans eller krav från ledningen att ignorera 
säkerhetsföreskrifter samt individens riskperception.  
 
I en svensk studie lät Petterson-Strömbäck och medarbetare (2008) arbetstagare 
själva utföra mätningar av sin exponering för farliga ämnen. Dessa arbetstagare 
fick också relatera sina mätningar till det gällande hygieniska gränsvärdet. Det 
visade sig att även om arbetstagarna uppmätte exponeringar som översteg det 
hygieniska gränsvärdet, vidtog de inte ytterligare säkerhetsåtgärder. Inte heller 
utförde dessa arbetstagare fler mätningar de gånger mätresultaten hade visat på 
mycket varierande exponeringsnivåer. Arbetstagarna var alltså obenägna att 
medge att de befann sig i riskzonen, trots att de själva hade uppmätt att 
exponeringen översteg det hygieniska gränsvärdet. I en annan studie 
undersöktes arbetstagares förutsägelser om sin egen kemikalieexponering, 
vilket visade att arbetstagarna underskattar sin genomsnittliga exponering och 
sammanfattade sina mätningar som medianvärde (Petterson-Strömbäck m.fl., 
2010 ). Såväl dessa resultat från Pettersson-Strömbäck och medarbetare, som 
Browns iakttagelser om att många ignorerar risker ligger i linje med den 
orealistiska optimism som Weinstein (1987) beskrivit.  En slutsats som kan 
dras av detta är att det är viktigt med ett organisatoriskt stöd, och att ansvaret 
för hanteringen av kemikalierrisker inte bör läggas på individen. 
 
Det finns relativt få vetenskapliga undersökningar rörande betydelse av 
gränsvärden i hanteringen av kemikalierisker på arbetsplatsen. En 
undersökning bland företag i Storbritannien visade att kunskapen om 
hygieniska gränsvärden, såväl som övrigt regelverk kring kemikaliesäkerhet på 
arbetsplatsen var bristande hos många företag, framför allt hos små och 
medelstora (Topping m.fl., 1998). Det har visats att gränsvärden har minskat i 
betydelse, åtminstone bland EUs medlemsstater och mängden mätningar av 
halter på arbetsplatsen har minskat (Walters m.fl. 2003; Walters och Grodzki 



 
 

2006). Likväl drogs i dessa studier också slutsatsen att gränsvärden fortfarande 
är av nytta för att förhindra av arbetsmiljöohälsa. Walters och medarbetare 
identifierade flera funktioner för hygieniska gränsvärden, till exempel: (1) Ett 
verktyg för att bekräfta att det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen 
fungerar och leder till fullgott skydd. (2) En källa till information och 
medvetandegörande om kemikalierisker (3) Ett verktyg för att utvärdera säkra 
arbetsmetoder och identifiera lämpliga skyddsåtgärder. (4) En minimistandard 
och en garant för lika villkor mellan olika verksamheter. (5) Som ett verktyg 
för att fastställa orsaken till arbetsmiljöohälsa och yrkessjukdomar.  
 
Vi menar att även om det nuförtiden utförs väldigt få exponeringsmätningar på 
arbetsplatser runt om i Sverige så kan hygieniska gränsvärden fortfarande ha en 
viktig men mer indirekt påverkan på risknivåerna på arbetsplatsen. Tre förslag 
på drivkrafter bakom en sådan påverkan är: (1) Företag undviker att använda 
ämnen som har låga gränsvärden, eftersom detta indikerar hög risk för 
hälsoeffekter, och efterlevnaden kan vara kostsam. (2) Gränsvärden kan också 
påverka tekniska beslut som till exempel designen av maskinparken som skall 
användas för vissa kemikalier. (3) Hygieniska gränsvärden kan påverka annan 
lagstiftning om åtgärder för riskhantering av kemikalier på arbetsplatser. En 
förutsättning för att de två första drivkrafterna ska verka är att det finns en 
kännedom och kunskap om hygieniska gränsvärden på svenska arbetsplatser.  
 

1.4	Utgångspunkt	för	projektet	
Vid designen av studierna presenterade i denna rapport har en vi utgått från det 
förenklade ramverk som presenteras i figur 2. Till arbetsplatser där 
luftföroreningar och kemikalier används kommer information om 
kemikalierisker och behov av säkerhetsåtgärder bland annat från leverantörer 
via säkerhetsdatablad och märkning, men också via de regler och förordningar 
som gäller arbetsmiljö, och tillsyn samt informationskampanjer från 
myndigheter gällande dessa. Med “myndigheter” åsyftas framför allt 
Arbetsmiljöverket, men även andra myndigheter är verksamma i 
kemikaliekontrollen i Sverige, och deras verksamhet kan tänkas ha relevans för 
arbetsmiljön även om det inte är det primära syftet. EUs kemikalielagstiftning 
Reach leder till att den övre informationsvägen stärks, leverantörer har fått ett 
utökat ansvar för att utvärdera risker med sina produkter och identifiera säkra 
arbetssätt. Som kan utläsas i figuren skiljer vi på kunskap om risker och 
kunskap om säkert arbete, men hävdar också att dessa är tätt sammanlänkade. 
Fler informationsvägar till arbetsplatsen är tänkbara, men faller utanför detta 
projekts ramar. Informationsvägarna inom företaget är placerade i den högra 
delen av i figur 2.  
 
Vad som illustreras med de tre vertikala rutorna är att informationsspridning, 
såväl som upplevd motivation (upplevt behov) och praktiska möjligheter 
(exempelvis att rätt utrustning finns till hands) spelar roll för individens 



 
 

säkerhetsbeteende. En eventuell ruta som kallas “säkert arbete” skulle således 
kunna placeras till höger om figur 2. Vi menar att kännedom och kunskap om 
hygieniska gränsvärden är viktiga faktorer för arbetsplatsens kunskap om risker 
med luftföroreningar och kemikalier i stort, och även kunskap om hur man 
skyddar sig mot sådana risker. Vidare påverkar detta tillgängligheten av 
information som kan spridas vidare inom företaget till arbetstagarna. 
 

 
Figur 2 Ramverk för faktorer som kan inverka på säkert arbete, och hur hygieniska 
gränsvärden kommer in i detta ramverk. 
 
 
Arbetstagares riskperception kommer också att vara av vikt för motiveringen 
till säkert beteende. Man kan även tänka sig att flödet av förutsättningar går 
från höger till vänster, t.ex. att låg riskperception leder till att det inte ses något 
behov av att söka kunskap på företagsnivå, eller att arbetsmiljöregler, såsom de 
om hygieniska gränsvärden inte uppfattas som relevanta för verksamheten. 
 
 

1.5	Målsättningar	med	projektet	
Den övergripande frågeställningen var till vilken nytta är Sveriges hygieniska 
gränsvärden? Målsättningen var att genera kunskap som kan användas för att 
öka effektiviteten av gränsvärdens användning i syfte att förbättra arbetstagares 
hälsa och arbetsmiljö. Vår frågeställning har angripits från två perspektiv, dels 
hur det står till på svenska arbetsplatser där luftföroreningar och kemikalier 
förekommer och dels har vi undersökt möjliga alternativ till hygieniska 
gränsvärden. 
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De första delprojekten syftade till att undersöka hur kemikalierisker uppfattas 
på svenska arbetsplatser (kapitel 3.1) samt kännedom och kunskap om 
hygieniska gränsvärden hos arbetsgivare och arbetstagare (kapitel 3.2). 
Målsättningarna med dessa projekt var att (1) undersöka betydelsen av 
hygieniska gränsvärden som ett verktyg för reducering av kemikalierisker på 
arbetsplatsen, (2) identifiera hinder för implementering och användande av 
gränsvärden som riskhanteringsverktyg (3) att föreslå förbättringar för den 
regulatoriska processen. 
 
Vad gäller alternativ till det svenska systemet för hygieniska gränsvärden 
utfördes ytterligare två delprojekt. Dessa analyserade två andra system för att 
sätta gränsvärden, båda baserade på att industrin snarare än myndigheter ska 
bära det huvudsakliga ansvaret. Det ena av dessa system gäller inte hygieniska 
gränsvärden, utan en annan typ av gränsvärden som tas fram under 
kemikalielagstiftningen Reach (kapitel 3.3). Det andra systemet är det som 
införts i Nederländerna 2007, vilket jämfört med det svenska systemet, bygger 
på en högre grad av industriell egenkontroll snarare än 
myndighetsövervakning. Detta system beskrivs närmare i kapitel 3.4.  
   



 
 

2.	Metoder	
I följande kapitel beskrivs hur data samlades in till de olika delstudierna, samt 
vilka analysmetoder som användes.  
 
 

2.1	Datainsamling	
Inom ramen för projektet har data samlats in med hjälp av tre olika metoder; 
intervjuer, enkäter samt dokumentstudier. Svenska förhållanden har undersökts 
med hjälp av semi-strukturerade intervjuer samt en nationell enkätstudie. 
Studien av det nederländska gränsvärdessystemet baserades på semi-
strukturerade intervjuer samt en enkät riktad till Nederländska yrkeshygieniker. 
Dokumentstudien utfördes i syfte att jämföra processen mot gränsvärden som 
kommer att utföras av industrin under Reach med det nuvarande 
expertgruppsförfarandet vid sättandet av hygieniska gränsvärden. Nedan 
beskrivs de olika momenten närmare. 
 
I den svenska enkätstudien undersöktes både riskperception och 
säkerhetsbeteende, samt kännedom och kunskap om hygieniska gränsvärden. 
För datainsamling användes marknadsundersökningsföretaget TNS SIFOs 
webpanel. Denna webpanel rekryteras aktivt av TNS SIFO för att utgöra ett 
representativt urval av svenska internetanvändare. En inbjudan skickades ut till 
7974 individer, varav 3242 öppnade enkäten och fick den introducerande 
informationen om enkäten och studiens syfte. Sju personer valde att avsluta 
deltagandet efter denna information. Genom en utslagsfråga rekryterades 
respondenter som själva upplevde att deras arbetsplats kunde utgöra en källa till 
kemikalieexponering. Detta sorterade ut 1737 respondenter som antingen inte 
var yrkesverksamma eller inte ansåg sin arbetsplats utgöra en källa till 
exponering för luftföroreningar eller kemikalier. Enkäten stängdes när 1017 
svar insamlats, 481 respondenter hade då påbörjat enkäten men inte avslutat 
den. Resultat från enkätstudien presenteras både i kapitel 3.1 samt 3.2. I tabell 1 
visas en översiktlig beskrivning av respondenterna.  
 
Den svenska intervjustudien utfördes vid fyra svenska arbetsplatser inom 
processindustrin. På varje arbetsplats valdes informanterna så att de skulle 
omfatta minst en person som spenderar större delen av sin arbetstid i 
produktionen, en person med chefsbefattning, en person på arbetsplatsens miljö 
och hälsoskyddsavdelning, huvudskyddsombudet samt platschefen. På tre 
arbetsplatser intervjuades fem personer och på en arbetsplats intervjuades fyra 
personer, sammanlagt 19 personer intervjuades. Intervjuer med de fyra 
platscheferna samt en av skyddsingenjörerna utfördes över telefon, resterande 
intervjuer utfördes på informanternas arbetsplats, i deras personliga arbetsrum 
eller ett konferensrum tillhandahållet av företaget. Informanterna fick inte 
tillgång till intervjuguiden före intervjuerna. Varje intervju tog cirka 45 



 
 

minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord (in verbatim). 
Informanterna erbjöds att läsa dessa utskrifter och kommentera på innehållet.  
 
Tabell 1 Översikt över respondenterna i den svenska enkätstudien 
 Ägare, chefer 

och 
arbetsledare 

Skyddsombud och 
arbetsmiljöpersonal Övriga Samtliga 

Kön     
  Kvinnor 25% (65) 43% (49) 46% (292) 40% (406) 
  Män 75% (200) 57% (66) 54% (345) 60% (611) 
Ålder     
   19-35 6% (17) 11% (13) 18% (113) 14% (143) 
   36-45 26% (69) 23% (26) 28% (179) 27% (274) 
   46-55 35% (93) 39% (45) 35% (222) 35% (360) 
   56 or older 32% (86) 27% (31) 19% (123) 24% (240) 
Antal 
anställda 
på arbetsplats 

    

   1-25 47% (125) 25% (29) 31% (197) 35% (351) 
   26-50 14% (37) 23% (27) 18% (114) 18% (178) 
   51-150 19% (46) 23% (27) 20% (125) 17% (198) 
   151-500 8% (22) 11% (13) 15% (93) 13% (128) 
   501-1500 7% (18) 10% (11) 8% (48) 8% (77) 
   Fler än 1500 6% (17) 7% (8) 9% (60) 8% (85) 
Totalt 

26% (265) 11% (115) 63% (637) 
100% 
(1017) 

 
Informanter till den nederländska intervjustudien valdes i två steg. I första 
steget valdes tre organisationer aktiva inom gränsvärdessättning i 
Nederländerna ut; det departement som är ansvarigt för Nederländernas 
hygieniska gränsvärden (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
SZW), det vetenskapliga organ som sammaanställer det vetenskapliga 
underlaget för Nederländska hygieniska gränsvärden (Gesoondheitsraad, 
hälsorådet), samt det råd bestående av arbetsmarknadens parter som utvärderar 
socio-ekonomiska och tekniska aspekter av hälsorådets föreslagna hygieniska 
gränsvärden (Sociaal-Economische Raad, SER). Efter att intervjuer med 
hälsorådet och SER genomförts kontaktades även den nederländska 
yrkesinspektionen (numera en del av ett större tillsynsorgan kallat Inspectie 
SZW) och en arbetsgivarorganisation för små och medelstora företag (MKB-
Nederland, MKB). Informanterna identifierades via en första kontakt med 
representanter för dessa organisationer. Från hälsorådet deltog två informanter, 
från övriga organisationer en person. Informanterna fick intervjuguiden två 
veckor före intervjutillfället för att kunna förbereda sig. Varje intervju tog cirka 
två timmar. Intervjuerna spelades in och transkriberades eller dokumenterades 
med hjälp av anteckningar, beroende på informanternas preferenser. 



 
 

Informanterna erbjöds att läsa utskriften av intervjuerna och kommentera på 
innehållet. 
 
Den nederländska enkätstudien riktade sig till yrkeshygieniker som arbetar med 
kemikaliefrågor. En webenkät distribuerades via ett e-postutskick till samtliga 
463 medlemmar i den Nederländska yrkesföreningen för yrkeshygieniker, 
Nederlandse Vereeniging vor Arbeidshygiëne (NVvA). Enkäten innehöll 35 
frågor, och till varje fråga fanns även möjlighet för respondenterna att 
kommentera frågan och sitt svar. Sammanlagt inkom 109 fullständiga svar. 
 
Dokumentstudien baserar sig på toxikologiska utvärderingar som utförts av 
EUs expertgrupp SCOEL (Scientific Committe on Occupational Exposure 
Limits) och det vägledningsdokument för Reachefterlevnad som europeiska 
kemikaliemyndigheten ECHA (European Chemicals Agency) har publicerat. 
Alla ämnen för vilka SCOEL hade gjort en rekommendation till hygieniska 
gränsvärde inkluderades i studien, alltså även ett antal ämnen som EU ännu inte 
satt ett vägledande gränsvärde för. Fram till och med 2009 hade SCOEL 
(inklusive föregångaren SEG) dokumenterat 124 toxikologiska utvärderingar, 
varav 10 dokument var ute på remiss eller under revidering och således inte 
slutgiltigt godkända. Sammanlagt omfattar vår jämförelse 90 olika ämnen, för 
vilka dokumenten var tillgängliga för vår granskning. 
 
Från SCOELs dokumentation hämtades information om ämnets hälsoeffekter, 
och vilken av dessa som SCOEL anser vara den kritiska effekten. Efter detta 
identifierades relevanta dosdeskriptorer för denna effekt, alltså de lägsta doser 
som funnits ge en statistisk signifikant effekt (LOAEL efter engelskan Lowest 
Observed Adverse Effect Level) och de högsta doser som inte gett en statistisk 
signifikant effekt (NOAEL, efter engelskans No Observed Adverse Effect 
Level). Dessa dosdeskriptorer användes sedan för att beräkna DNEL (Derived 
No-Effect Level) enligt Echas vägledning. En del SCOEL dokument täcker in 
flera närbesläktade ämnen (t.ex. trimetylbensener samt kvicksilver och 
oorganiska kvicksilverföreningar) som ger samma eller likartade hälsoeffekter. 
Om dosdeskriptorn för kritisk effekt och det hygieniska gränsvärdet i sådana 
fall är desamma för de ingående ämnena betraktas de som ett ämne i 
jämförelsen som presenteras i kapitel 3.4.  
 
 

2.2	Analysmetoder		
Öppna svar från enkäterna samt intervjumaterialet analyserades med hjälp av 
tematiska analyser. Öppna svar från enkäterna, både de nederländska och de 
svenska, kodades in i induktivt identifierade kategorier genom upprepade 
genomläsningar. Dessa kategorier är beskrivna i resultaten för respektive 
delstudie (kapitel 3). Statistiska analyser av enkätmaterial genomfördes med 
programvaran IBM SPSS Statistics version 19.  



 
 

 
Även intervjumaterialet från den svenska studien analyserades genom en 
induktiv tematisk analys. Materialet kodandes av två av varandra oberoende 
personer (Schenk och Wester). Diskrepans mellan de två kodningarna 
diskuterades och sammanfogades till en gemensam kodningsmall. Transkripten 
kodades sedan om efter denna mall. Identifierade teman var: Perception av 
arbetsmiljörisker; Information om arbetsmiljörisker; Hantering av risker – tillit 
till specifika individer; Att använda skyddsutrustning – ansvar för att jobba 
säkert; Exponeringsmätningar; Ansvar för hygieniska gränsvärden; Förståelse 
av hygieniska gränsvärden; Drivkrafter mot förbättring. I denna rapport 
fokuseras resultaten på de teman som rörde hygieniska gränsvärden och hur 
hygieniska gränsvärden används på arbetsplatserna. Den fullständiga analysen 
redovisas i Schenk och Wester (2013).  
 
Den nederländska intervjustudien kodades efter fem deduktivt framtagna, alltså 
förbestämda, teman. Dessa teman var: Anledningar till ett nytt system för 
gränsvärden; Förväntade utkomster av det nya systemet; Farhågor om 
oönskade effekter av det nya systemet; Hygieniska gränsvärdens roll i 
hantering av kemikalierisker; Arbokatalogernas roll i hantering av 
kemikalierisker. Intervjumaterialet kodades av tre personer (Palmen, Schenk 
och Wester). 
 
 
  	



 
 

3.	Resultat	
I följande fyra sektioner beskrivs resultaten av de olika delprojekten.  
  
 

3.1	Kemikalier	på	arbetsplatser:	riskperception	och	dess	grunder	
Syftet med detta kapitel är att ge en överblick över riskperception vid 
yrkesmässig exponering för farliga ämnen och motiveringen för dessa 
uppfattningar i dagens svenska arbetsplatser, samt att jämföra detta med 
situationen för 35 år sedan. 

Tidigare enkätstudier utförda av Landsorganisationen i Sverige (LO) 
tillhandahåller dokumentation av utvecklingen av den svenska arbetsmiljön 
under 1970-talet (Bohlinder m.fl., 1971, 1976, 1981). Under 1968 till 1969 
skickade LO ut den första enkäten till sina medlemmar för att få en bild av den 
fysiska arbetsmiljön. Enkäten syftade till att undersöka om, och i vilken 
utsträckning medlemmarna kände oro kring sådana arbetsmiljöfrågor, och om 
de upplevde någon hälsopåverkan orsakad av den fysiska arbetsmiljön 
(Bohlinder m.fl., 1971). Även om denna första enkätundersökning inte syftade 
till att kartlägga oro och risker gällande kemikaliehantering bidrog resultaten 
från den till att öka medvetenheten om kemikaliefrågor. En ny LO-enkät, 
inriktad på kemikalierisker, skickades ut under 1974 till 1975, och resultaten 
redovisades i Bohlinder m.fl. (1976). Ytterligare en LO-enkät skickades ut 
1980. Denna enkät utformades så att resultaten skulle bli jämförbara med dem 
från 1975. Dessutom skickades en utökad enkät till medlemmar som var 
säkerhetsombudsmän (Bohlinder m.fl., 1981). I detta kapitel presenteras en 
jämförelse mellan vår enkätundersökning och resultaten från den LO-enkät som 
genomfördes 1974-1975.  

Om inte annat anges åsyftas exponering för luftföroreningar och/eller 
kemikalier med termen exponering i detta kapitel. Respondenterna fick också 
ange vilken position de hade på sin arbetsplats, bland alternativen fanns ett 
antal alternativ som motsvarade chefs- eller arbetsledarpositioner, och även 
skyddsombud, skyddsingenjör eller yrkeshygieniker. Respondenter som angav 
att de inte hade någon av dessa positioner refereras till som arbetare i detta 
kapitel.  
 

3.1.1	Upplevd	exponering	och	risker	i	arbetet	
Sammanlagt öppnade 3242 personer enkäten, 46% av dessa uppfyllde 
kriterierna av att vara arbetande samt att uppleva sin arbetsplats som en källa 
till exponering för luftföroreningar eller kemikalier. Denna siffra innehåller 
även de respondenter som inte fullföljde enkäten. Enligt LO-undersökningen 
1975 uppgav 54% av de tillfrågade att de utsattes för någon form av 
luftföroreningar. Arbetstagarnas upplevda exponering tycks alltså ha minskat 
något, från 54% till 46%, under de senaste 35 åren, men inte lika mycket som 



 
 

skulle kunna förväntas. I denna jämförelse är det också viktigt att notera en 
skillnad i rekrytering av deltagare, då LO-enkäten riktar sig till medlemmar i 
LO-förbunden medan vår enkät skickades ut till ett representativt urval av 
internetanvändare i Sverige. Det är troligt att ett urval riktat mot medlemmar i 
ett LO-förbund genererar en större andel exponerade arbetstagare än ett urval 
riktat generellt till alla arbetstagare Sverige. Under 1970-talet var också den 
fackliga anslutningen högre än idag (ca 80% jämfört med dagens ca 70%; 
Larsson, 2012). 
 
Resterande resultat som presenteras i detta kapitel kommer att baseras på de 
1017 respondenter som fullföljde enkäten. Ungefär en tredjedel av dessa anser 
att den upplevda exponeringen kan vara skadligt för deras hälsa (tabell 2), 
medan nästan hälften av de tillfrågade inte tror att det föreligger någon risk för 
sin egen hälsa. Riskperceptionen varierar beroende på respondenternas position 
på arbetsplatsen, en lägre andel av cheferna upplever sig vara i riskzonen 
jämfört med andra grupper. Arbetare var mer benägna att ange att de är osäkra. 
Arbetsplatsens storlek hade ingen signifikant påverkan på riskperceptionen.  
 
Tabell 2 Respondenternas åsikt gällande risk för 
den egna hälsan orsakad av luftföroreningar eller 
kemikalier på arbetsplatsen  
 Ja Nej Vet ej 
Arbetare 32% 43% 25% 
Skyddsombud 34% 53% 13% 
Arbetsmiljöpersonala 44% 42% 14% 
Chefer och arbetsledare 23% 58% 18% 
Samtliga 30% 48% 22% 
a T.ex. yrkeshygieniker eller skyddsingenjörer 
 
Resultaten om riskperception i vår enkät är förvånansvärt lika de från LO-
enkäten 1975. Vår studie visade att 30% av respondenterna trodde att 
exponering för luftföroreningar på arbetsplatsen utgjorde en risk för deras 
hälsa, 1975 var motsvarande siffra 43%. I vår enkät, men inte i LO-enkäten, 
kunde respondenterna även ange vet ej, vilket 22% gjorde. I LO-enkäten från 
1975 ansåg 57% att exponeringen inte utgjorde en risk för deras hälsa, i vår 
studie var motsvarande siffra 48%. Uppfattningen av säkerhet har således 
minskat snarare än ökat under de senaste 35 åren. 
 

3.1.2	Grunden	för	riskperception	
Bland respondenter som har rapporterat att de upplever exponeringen på 
arbetsplatsen som en hälsorisk har 16% också uppgivit att de har upplevt 
negativa hälsoeffekter (49 av 308). Om vi antar att de respondenter som 
uppgivit att de inte ser sin arbetsmiljö som en källa till risk för den egna hälsan 
inte heller har upplevt några negativa hälsoeffekter kan vi härleda att färre än 



 
 

4,8% (49 av 1017) av våra respondenter har upplevt negativa effekter på grund 
av exponering för kemikalier eller luftföroreningar. Detta är mindre än en 
fjärdedel av motsvarande antal från LO-enkäten 1970. Vårt urval av 
respondenter torde dock ge en överrepresentation av dessa typer av effekter 
bland den svenska arbetsstyrkan, och troligen även en viss överrepresentation 
jämfört med dagens LO-medlemmar.    
 
Samtliga respondenter i vår enkätundersökning tillfrågades såväl om de fått 
information om att deras arbetsmiljö kan utgöra en hälsorisk som om de fått 
information om att den inte utgör en hälsorisk. Dessutom ombads de ange från 
vilka källor de hade fått respektive information. I 1975-års LO-enkät fick 
enbart de respondenter som upplevde att det förelåg en hälsorisk den första 
frågan, medan respondenter som inte upplevde en risk för sin hälsa fick den 
andra frågan. 
 
I vår undersökning angav 28% att de inte har fått information om att 
arbetsplatsexponeringar kan utgöra en hälsorisk, medan 72% har fått sådan 
information. Det innebär att mindre än hälften (42%) av de personer som fått 
information om att deras arbetsmiljö kan utgöra en hälsorisk tror att det 
föreligger en risk för den egna hälsan. Dessutom angav 25% av våra 
respondenter att de inte har fått någon information vare sig om att det föreligger 
risk eller att det inte föreligger risk. Denna grupp utgjordes till 75% av arbetare 
och till 39% av arbetstagare på arbetsplatser med 25 eller färre anställda. 
 

 
Figur 3 Orsaker till att respondenter anser att det föreligger en risk för deras hälsa. 

Trots den bristande informationen, är just information den vanligast angivna 
grunden för respondenternas riskperception (figur 3). Av de respondenter som 
tror att deras arbetsmiljö utgör en risk för hälsan, uppger 59% (182 av 308) att 
de nått denna slutsats helt eller delvis genom att ta emot information om att det 
kan föreligga en hälsorisk från arbetsplatsexponeringen (figur 3). Erfarenheter 
från liknande verksamheter och “ett allmänt antagande” är den näst vanligaste 
angivna grunden till den uppgivna riskperceptionen och ges av något mer än 
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10% av respondenterna (figur 3). Motiveringar som grundar sig på objektiva 
informationskällor så som utförda mätningar och medicinska hälsokontroller är 
relativt sällsynta som grund både för att uppfatta en risk och för att inte 
uppfatta någon risk (figur 3 och 4). Sammanlagt 29% av de tillfrågade hänvisar 
antingen till både medicinska hälsokontroller och tekniska mätningar, eller en 
av dem, som skäl för att uppleva att det föreligger en hälsorisk. En större andel, 
42%, motiverar att de inte upplever att det föreligger en hälsorisk genom att 
hänvisa till tekniska mätningar eller medicinska hälsokontroller. 
 

 
Figur 4 Orsaker till att respondenter anser att det inte föreligger en risk för deras hälsa. 

Den mest uppenbara skillnaden mellan angivna orsaker till respondenternas 
riskperception mellan vår studie och LO-enkäten 1975 är att 1975 angav en 
större andel av tillfrågade att de har upplevt hälsoeffekter som de tror är 
orsakade av arbetsplatsexponeringen (figur 3). Subjektiva och vaga skäl som 
“ett allmänt antagande” att hälsorisk ej föreligger eller “att känna sig frisk och 
kry” anges fortfarande av en anmärkningsvärd andel av respondenterna, även 
om dessa svar var vanligare 1975. Mer objektiva skäl för att anse att det 
föreligger risk, såsom medicinska hälsokontroller eller utförda 
exponeringsmätningar angavs i vår undersökning av färre än 20%. Dessa siffror 
är lika de från LO-enkäten 1975. När det gäller grunden för att inte anse att det 
föreligger en hälsorisk, var mer objektiva skäl något vanligare i vår studie än i 
LO-enkäten 1975 (figur 4).  
 
Den vanligaste källan till information om hälsorisker uppgavs 1975 vara 
arbetskamrater. Även TV och tidningar angavs vara en viktig källa till sådan 
information. I figur 5 jämförs informationskällor angivna av de respondenter i 
vår undersökning som upplevde att det förelåg en hälsorisk med motsvarande 
siffror från 1975 års LO-enkät. Media tycks ha minskat avsevärt som 
informationskälla, trots att internet inkluderades i vår enkät. Även 
arbetskamrater anges mindre ofta idag än för 35 år sedan. Däremot anges 
skyddsombud idag oftare som källor till information om hälsorisker. 
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Figur 5 Källor till information om arbetsmiljörisker. 
 

3.1.3	Exponeringsbedömningar	
Tekniska mätningar gällande arbetsmiljöförhållanden har utförts på 
arbetsplatsen enligt 27% av våra respondenter, 45% anger att inga mätningar 
har utförts och 28% angav att de inte visste (tabell 3). Tekniska mätningar, eller 
kännedom om dessa, var vanligare i medelstora och stora företag än i små. 
Respondenterna fick också frågan vad som mättes (tabell 4) och av vem (figur 
6). Nära tre fjärdedelar (73%) rapporterade att mätningarna hade berört 
luftkvalitet. 
 
Tabell 3 Respondenternas svar på frågan om tekniska mätningar har genomförts 
på deras arbetsplats. 
 Antal anställda på arbetsstället: 
 1-25 26-50 51-150 151-500 Fler än 500 Samtliga 
Ja 14% 25% 32% 42% 43% 27% 
Nej 65% 39% 37% 29% 30% 45% 
Vet ej 21% 30% 30% 34% 28% 28% 
 
Tabell 4 Respondenternas svar på frågan om vad som har 
mätts vid arbetsplatsen (svar från de 270 respondenter 
som svarat att tekniska mätningar har genomförts). Flera 
svar var möjliga. 
Luftkvalitet med avseende på damm och röka 60% 
Luftkvalitet med avseende på kemikaliera 56% 
Luftkvalitet med avseende på avgasera 29% 
Ergonomiska aspekter 66% 
Andra fysikaliska faktorer (t.ex. klimat) 70% 
Vet ej 6% 
aSammanlagt angav 73% av respondenterna ett eller flera 
av dessa svar. 
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Även resultaten från LO-enkäten 1975 visade att mätningar var mer vanligt 
förekommande i större företag. En viktig skillnad mellan LO-enkäten och vår 
är att frågorna om tekniska mätningar i LO-enkäten enbart gavs till 
skyddsombud. År 1975 uppgav 52% av skyddsombuden att tekniska 
exponeringsbedömningar hade utförts på deras arbetsplats. I figur 6 jämförs 
vem som utfört mätningarna. Yrkeshygieniska kliniker, företagshälsovård samt 
Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning anges av färre respondenter idag än 
1975.  
 

 
Figur 6 Respondenternas svar på vem som utförde de tekniska mätningarna. Jämförelse 
mellan 2011 och 1975. 
 

3.1.4	Identifiering	av	problem	på	arbetsplatserna	
De 380 respondenter som angett att de var chefer, arbetsledare, 
arbetsmiljöpersonal eller skyddsombud ombads att ange vilka, om några, frågor 
om luftföroreningar eller hantering av kemikalier som de har lagt ner mest 
arbete på att komma tillrätta med. Respondenterna gavs inga alternativ utan 
fick beskriva den valda frågan med egna ord. Dessa svar har sedan sorterats in i 
kategorier enligt tabell 5. Majoriteten (65%) angav att de inte jobbat med någon 
fråga gällande luftföroreningar eller kemikaliehantering. Av de 132 som 
beskrev en eller i enstaka fall flera frågor, var 34% skyddsombud. Vänder man 
på det så svarade 57% av de tillfrågade skyddsombuden på denna fråga, medan 
enbart 35% av chefer eller arbetsledare och 11% av arbetsmiljöpersonalen 
svarade. Respondenter som arbetade på arbetsplatser med 25 eller färre 
anställda var något mindre benägna att svara på denna fråga än respondenter 
från större arbetsplatser. 
 
Exponering för damm och fibrer, att säkerställa korrekt hantering av farliga 
ämnen samt problem med ventilationen är de vanligaste kategorierna bland 
våra respondenter. Värt att notera är också att även om frågan ställdes om vilka 
frågor rörande luftföroreningar och kemikalier, var det vanligaste svaret en 
ospecifikt uttalande som “kemikalier” eller “farliga ämnen” (17%), i flera svar 
hänvisas även till problem med klimat, buller och ergonomi.  
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Även enligt LO-enkäten från 1975 var det vanligare att respondenter från 
arbetsplatser med färre än 25 anställda inte angav några problem med 
luftföroreningar eller kemikalier i arbetsmiljön. Damm var det vanligast 
nämnda problemet (34%), följt av lösningsmedel (27%). I studien från 2011 
nämnde endast tre respondenter lösningsmedel, och trots att damm var bland de 
mer vanligt nämnda problemen var det bara 19 av våra respondenter som 
nämnde damm eller fibrer, ytterligare fyra nämnde asbest. 
 

 
 

 
Respondenterna tillfrågades även hur dessa frågor kommit till deras kännedom, 
dessa svar redovisas i figur 7. Svaren från vår enkät är angivna dels för hela 
gruppen och dels separat för enbart skyddsombuden LO-enkäten 1975 riktade 

Tabell 5 De kategorier av arbetsmiljöproblem gällande 
luftföroreningar eller kemikalier som chefer, 
arbetsledare, arbetsmiljöpersonal eller skyddsombud 
angett att de lagt ner mest arbete på att komma tillrätta 
med. 
Kategorier Antal 
Kemikalier, utan vidare precisering 23 
-Substitution av farliga ämnen 5 
-Antibiotika/desinfeceringsmedel 3 
-Lösningsmedel 3 
-Pesticider/biocider 2 
-Bränsle 2 
Damm och fibrer 19 
-Asbest 4 
Korrekt hantering av farliga ämnen 15 
-Användning av skyddsutrustning 11 
-Etablera ett kemikalieregister 3 
-Märkning av kemikalier och säkerhetsdatablad 4 
-Att skydda mig själv 1 
Luftkvalitet, utan vidare specificering 10 
-Ventilation 13 
-Avgaser 7 
-Rök 8 
-Koldioxid 3 
-Aerosoler 2 
Fysikaliska faktorer 9 
Biologiska faktorer 3 
Frågan var öppen och respondenterna fick själva 
formulera sina svar; dock gjorde endast 132 av de 380 
tillfrågade respondenterna detta, 45 av dessa var 
skyddsombud. 



 
 

denna fråga enbart till skyddsombud. Det vanligaste svaret överlag i vår studie 
var “på grund av erfarenhet från liknande verksamhet”, men  undergruppen 
skyddsombud får oftast kännedom om problem genom klagomål från 
personalen. Detta indikerar att skyddsombud är betrodda av sina medarbetare, 
och därmed oftare talar med dessa än exempelvis arbetsledare och chefer om 
frågor som rör arbetsmiljöproblem. 
 
Kraven på märkning och information om hälsovådliga produkter har ökat sedan 
1975, vilket torde ha resulterat i en ökning av den mängd information som 
finns tillgänglig rörande hälsoeffekter som kan orsakas av kemikalier. Dock 
anges inte produktinformation eller produktmärkning oftare bland 
skyddsombud idag än 1975, även om 2011 års respondenter med andra 
positioner anser att märkning är en viktig källa (figur 7). Hänvisningar till 
tidigare erfarenheter från liknande verksamhet eller ett allmänt antagande är 
vanligare bland våra respondenter, även skyddsombuden, än bland 
skyddsombuden 1975. Skyddsronder har enligt våra respondenter en viktigare 
roll i att uppmärksamma problem med exponeringar än vad som var fallet för 
LOs skyddsombud 1975.   Jämförelsen indikerar också att arbetsmiljön med 
avseende på den typ av exponeringar vi undersökt har förbättrats sedan 1975. 
Att problem uppmärksammats på grund av yrkessjukdom eller resultat från 
medicinska hälsokontroller är mindre vanligt idag än 1975 (figur 7). 
 

 
Figur 7 Hur de arbetsmiljöproblem som listats i tabell 5 har uppmärksammats av 
respondenterna, flera svar var möjliga. 
 

3.1.5	Oväntade	likheter	mellan	1975	och	idag	
Sammanfattningsvis kan konstateras att trots att arbetsmiljöhälsan generellt har 
förbättrats sedan 1970-talet, så är andelen personer som upplever att det 
föreligger risk för den egna hälsan idag relativt lik den från 1975. 
Respondenternas riskperception har dessutom i många fall vaga och subjektiva 
grunder och hänvisningar till mer objektiva informationskällor, såsom tekniska 
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mätningar och medicinska hälsokontroller, är ovanligt. Medicinska 
hälsokontroller synes vara nästan lika ovanligt förekommande idag som de var 
1975. 
 
Med tanke på den tillskärpning som skett vad gäller lagstiftning under de 
senaste 35 åren, skulle det förväntas att arbetstagare i mindre utsträckning 
upplever att det föreligger en risk för deras hälsa. En förklaring till att så inte är 
fallet kan vara att graden av det som uppfattas negativt eller inte när det gäller 
hälsoeffekter har förändrats, det vill säga att arbetstagare på 1970-talet hade en 
högre acceptans för risker än vad som är fallet idag. Även om respondenternas 
riskperception inte indikerar en stor förändring i sig så identifieras 
arbetsmiljöproblem idag i mindre uträckning genom förekomst av 
yrkessjukdomar, klagomål från personal och medicinska hälsokontroller än vad 
som var fallet 1975. Våra respondenter verkar också vara mindre benägna att 
beskriva problem gällandes risker orsakade av luftföroreningar och kemikalier. 
En möjlig tolkning är att förebyggande arbete har blivit allt viktigare i 
jämförelse med reaktivt arbetsmiljöarbete, vilket skulle följa om problem 
uppmärksammades genom att arbetstagares hälsa påverkats negativt.  
 

 

3.2	Kännedom	och	kunskap	om	svenska	hygieniska	gränsvärden	
Syftet med detta kapitel är att utforska kännedom och kunskap om hygieniska 
gränsvärden på svenska arbetsplatser. Med kännedom menas kunskap om att 
det finns ett eller flera hygieniska gränsvärden som gäller för informanters eller 
respondenters arbetsplats. Att inte ha kännedom kan alltså betyda att man inte 
vet att hygieniska gränsvärden överhuvudtaget finns, att man inte vet att de 
ämnen man hanterar i sitt arbete har hygieniska gränsvärden, eller att man inte 
vet vilka ämnen som hanteras (och således inte kan identifiera vilka hygieniska 
gränsvärden som skulle kunna vara relevanta). Med kunskap om gränsvärden 
menas en förståelse för vad de betyder, mer specifikt vilket syfte de har, i 
vilken form de anges och vilka faktorer som tas hänsyn till när de tas fram av 
Arbetsmiljöverket. 
 
Till grund för detta kapitel ligger en intervjustudie genomförd på fyra 
arbetsplatser inom processindustrin samt en nationell enkätstudie riktad till 
individer som anser att exponering för luftföroreningar och/eller kemikalier 
förekommer på deras arbetsplats. De intervjuade kommer att refereras till som 
informanter och de som svarat på enkäten refereras till som respondenter.  
Urvalet av informanter var riktat, eftersom vi valde fyra arbetsplatser som 
använder och producerar stora volymer av kemiska ämnen. Dessa arbetsplatser 
ingick också i globala koncerner med centrala såväl som lokala (på plats) 
avdelningar för miljö och hälsa. Det förväntades att informanterna skulle ha 
kännedom om hygieniska gränsvärden och en högre kunskap om dem än 



 
 

generellt på svenska arbetsplatser. Med enkätstudien ville vi nå ett 
representativt urval av svenska arbetsplatser, där exponeringar relevanta för 
tillämpningen av hygieniska gränsvärden förekommer. Resultaten presenterade 
i detta kapitel baserar sig till viss del på resultat som även redovisats i Schenk 
och Wester (2013) samt Schenk (2013). Könsneutrala namn valdes till 
informanternas pseudonym, och för denna text användes svenska namn. 
Informanterna Kim, Robin, Sam samt René kallas i Schenk och Wester (2013) 
för Taylor, Riley, Sam samt Dakota. 
 

3.2.1	Kännedom	om	hygieniska	gränsvärden	
På de arbetsplatser som besöktes under intervjustudien tycktes kännedomen om 
hygieniska gränsvärden vara god. Alla platschefer var medvetna om att det 
finns hygieniska gränsvärden, samt det faktum att det finns hygieniska 
gränsvärden som gäller för deras verksamhet. Dessutom, på alla arbetsplatser 
var det minst en ytterligare informant som angav sig ha kännedom om 
hygieniska gränsvärden samt att använda dessa i sitt arbete, eller som på en 
arbetsplats, avsåg att använda dem. Dessa informanter var skyddsingenjörer, 
huvudskyddsombud eller mellanchefer. 
 
Mer än hälften av respondenterna svarade att det inte vet om det finns några 
hygieniska gränsvärden som tillämpas på arbetsplatsen, ungefär en femtedel 
(22%) uppgav att det finns hygieniska gränsvärden som gäller för deras 
arbetsplats och ungefär lika många uppgav att det inte finns (20%). En lägre 
andel respondenter som svarat att de inte vet kom från gruppen av respondenter 
som också angett att de var chefer, arbetsledare eller arbetade med arbetsmiljö. 
Ungefär en femtedel av respondenterna hade också angett att de i sin 
arbetsmiljö är exponerade för trädamm, kvartsdamm, formaldehyd eller 
arsenik, med en stor majoritet trädammsexponerade. Dessa fyra ämnen har 
svenska gränsvärden och således kan dessa respondenter utgöra en typ av 
kontroll för den generella kännedomen om hygieniska gränsvärden.  I figur 8 
jämför vi svarsfrekvensen för de exponerade respondenterna med 
svarsfrekvensen för hela gruppen. I denna figur ser vi att en stor andel av de 
exponerade respondenterna svarar att det inte finns gränsvärden som gäller för 
deras arbetsplats, eller att de inte vet. Det ser ut som att kännedom om 
gränsvärden är låg bland dessa respondenter. Det är troligt att även en stor 
andel av de respondenter vars exponering vi inte vet något om och som svarat 
“nej” eller “vet ej”, har gjort det för att de saknar kännedom om hygieniska 
gränsvärden. Respondenter från större arbetsplatser tycks ha högre kännedom 
om hygieniska gränsvärden. Ju större arbetsplats, desto högre var andelen av de 
exponerade respondenterna som visste att det finns hygieniska gränsvärden. 
Också i hela respondentgruppen var det vanligare att respondenter från större 
arbetsplatser svarade att det fanns gränsvärden som gällde för deras arbetsplats. 
Ungefär hälften av respondenterna svarade att kännedomen om hygieniska 
gränsvärden beror på uppgifter från arbetsgivarna (55%), totalt 165 



 
 

respondenter  uppgav att de själva hade letat upp information om huruvida ett 
hygieniskt gränsvärde är tillämpligt på arbetsplatsen eller inte. 
 
 

 
Figur 8 Respondenternas svar om det finns hygieniska gränsvärden som gäller för deras 
arbetsplats. Ansvar åsyftar respondenter som angett att de är chefer, arbetsledare, 
skyddsombud eller arbetar med arbetsmiljö (n=380). Övriga åsyftar respondenter som inte 
angett att de har någon av ovanstående positioner (n=637). Exponerade åsyftar de 
respondenter som angett att de är exponerade för trädamm, kvartsdamm, formaldehyd eller 
arsenik (n=198), vilka är ämnen som har hygieniska gränsvärden. 

 
I denna studie kan, som tidigare nämnts, “saknar kännedom” betyda flera olika 
saker. Respondenterna kan sakna kännedom om vilka ämnen som används på 
deras arbetsplats, vilket leder till att de inte heller vet om ämnena ifråga har 
hygieniska gränsvärden.  Det kan också vara så att respondenterna känner till 
vilka ämnen de exponeras för, men saknar kännedom om att just dessa ämnen 
har gränsvärden. Ett tredje alternativ är även att respondenterna saknar 
kännedom om att det överhuvudtaget finns hygieniska gränsvärden för några 
ämnen. Oavsett i vilket steg som kännedomen brister, kan det argumenteras att 
bristande kännedom, framför allt bland chefer och arbetsledare, är 
bekymmersamt. Om kännedom om gällande gränsvärden saknas på en 
arbetsplats är det inte troligt att kraven på att utvärdera exponeringen för dessa 
ämnen efterföljs. I värsta fall innebär det att kemikalierisker faller bort helt ur 
arbetsmiljöarbetet.  
 

3.2.2	Kunskap	om	hygieniska	gränsvärden	
Tre av de fyra informanterna som även var huvudskyddsombuds och två 
skyddsingenjörer som tidigare varit huvudskyddsombud ansåg inte att 
hygieniska gränsvärdena helt kan garantera ett hälsoskydd, eftersom 
gränsvärdena syftar till att skydda de flesta personer utan att beakta all 
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variation mellan individers känslighet. Endast två informanter, ett 
huvudskyddsombud och en platschef, nämnde att de tror att tekniska faktorer 
kan vägas in när Arbetsmiljöverket sätter hygieniska gränsvärden. 
Mellancheferna och de två andra skyddsingenjörerna uttryckte ett stort 
förtroende för hygieniska gränsvärden och att de har tillräckliga 
säkerhetsmarginaler. Båda grupperna betonade att hygieniska gränsvärden 
förändras över tiden när ny information framkommer, vilket innebär att det 
främsta skälet till icke-skyddande hygieniska gränsvärden är brist på kunskap 
om biverkningar som orsakas av ämnet i fråga. “Vi använde grejer på 60- och 
70-talet som inte var farligt då, men är farligt idag” (Kim, 
huvudskyddsombud).  
 
Tabell 6 Respondenternas kunskap om hygieniska gränsvärden. 
 % av respondenterna som svarade 
 Korrekt Felaktigt Vet ej 
Påstående Ansvar Övriga Ansvar Övriga Ansvar Övriga
De är satta för att skydda 
människors hälsa. 

92 85 1 1 6 14 

De anger en högsta godtagbar halt 
(maxkoncentration) av 
luftförorening i inandningsluften. 

73 63 4 4 23 33 

De är baserade på vetenskaplig 
kunskap. 

66 60 7 4 27 36 

De är bindande enligt lagen. 44 36 15 10 40 54 
De är satta med hänsyn till 
ekonomiska faktorer. 

17 12 52 36 31 52 

De är satta med hänsyn till 
tekniska faktorer. 

40 31 24 16 36 53 

† De är ett verktyg för att 
bestämma hur många som får 
jobba med ett ämne åt gången 

39 31 17 16 43 53 

† De är en gräns för hur mycket av 
en kemikalie som får finnas i en 
produkt 

16 13 60 56 24 31 

†Dessa påståenden anses vara inkorrekta, alltså har respondenter som klassats som korrekta 
svarat “stämmer ej” på dessa.  
Ansvar: respondenter som angett att de är chefer, arbetsledare, skyddsombud eller arbetar 
med arbetsmiljö (n=380). 
Övriga: respondenter som inte angett att de har någon av ovanstående positioner (n=637). 
 
I enkätstudien mättes respondenternas kunskap med hjälp av åtta påståenden 
om hygieniska gränsvärden. För varje påstående ombads respondenterna att 
ange om de trodde att påstående stämde, inte stämde eller om de inte visste. 
Två av de åtta påståendena designades för att vara felaktiga, (markeras †) 
medan resterande ansågs vara korrekta om än förenklade. Dessa påståenden 
finns listade i tabell 6. Av alla respondenter var det bara fyra individer (0.4%) 
som identifierade de två felaktiga samt de sex korrekta påståendena. Ungefär 



 
 

en tiondel (9%) av alla respondenter angav att de inte visste på samtliga 
påståenden. Bland gruppen av respondenter som också angett att de var chefer, 
arbetsledare eller arbetade med arbetsmiljö visste tre fjärdedelar att hygieniska 
gränsvärden anger den högsta godtagbara halt av ett ämne i inandningsluften. 
Dock trodde något färre än hälften av denna grupp att hygieniska gränsvärden 
är bindande enligt lagen. Det tycks också som att få respondenter tror att det tas 
pragmatiska hänsyn när hygieniska gränsvärden sätts. 
 
Logistiska regressioner utfördes för att utvärdera om position på arbetsplatsen 
eller storlek på arbetsplats påverkar sannolikheten för att respondenterna ska 
svara korrekt. Åtta modeller testades, en för vardera påstående om hygieniska 
gränsvärden. För fem av de åtta påståendena blev den logistiska 
regressionsmodellen statistiskt signifikant. Med andra ord kunde modellen 
skilja mellan respondenter som ansågs svara rätt och respondenter som 
ansågssvara inkorrekt för fem påståenden. Likväl förklaras bara några få 
procents variation av varje modell, dessutom var skillnaderna mellan grupper 
relativt liten. De fem påståendena om hygieniska gränsvärden var:  

 De är satta för att skydda människors hälsa  
 De anger en högsta godtagbar halt (maxkoncentration) av luftförorening 

i inandningsluften 
 De är bindande enligt lagen 
 De är satta med hänsyn till tekniska faktorer 
 †De är ett verktyg för att bestämma hur många som får jobba med ett 

ämne åt gången 
    
Då det sista påståendet är ett av de två som anses vara felaktigt, innebär det att 
respondenterna anses ha svarat rätt på detta om de svarat att påståendet inte 
stämmer. I alla fem modeller utgjorde den förklarande variabeln position på 
arbetsplatsen ett unikt statistiskt signifikant bidrag till modellen. I en av de fem 
utgjorde även den förklarande variabeln storlek på arbetsplats ett signifikant 
bidrag till modellen. Detta var för påståendet om att hygieniska gränsvärden är 
bindande enligt lagen. Vad detta betyder är att det är mer sannolikt att 
respondenter som angett att de är chefer, arbetsledare, skyddsombud eller 
arbetar med arbetsmiljö svarar korrekt på dessa fem påståenden än övriga 
anställda. Det var emellertid en ganska liten effekt, som mest var det dubbelt så 
sannolikt att denna grupp svarade rätt. Tar man i beaktande hur pass låg 
kunskapen är generellt, innebär dubbelt så stor sannolikhet att svara rätt likväl 
en relativt liten andel respondenter som faktiskt svarar rätt. Hela analysen är 
redovisad i Schenk (2013).  
 

3.2.3	Åsikter	om	hygieniska	gränsvärden	
Även om de flesta informanterna inte var väl förtrogna med hygieniska 
gränsvärden tycktes samtliga finna dem viktiga. De intervjuade 
skyddsingenjörerna och huvudskyddsombuden anger nästan samtliga att de 



 
 

också tycker att hygieniska gränsvärden är användbara. Sam, ett 
huvudskyddsombud, tyckte också att hygieniska gränsvärden förmodligen är 
det enda sättet att reglera kemiska risker: “Ett bra sätt, ja ... vad skulle vara 
alternativet?”. Även de informanter som inte tyckte att exponering för 
luftföroreningar utgjorde någon hälsorisk för de anställda, tyckte att hygieniska 
gränsvärden var ett viktigt verktyg. En skyddsingenjör, Robin, förklarade att 
hygieniska gränsvärden är användbara som “något att luta sig mot” angående 
luftkvalitetsfrågor, eftersom de indikerar den högsta godtagbara halten av 
luftföroreningar. 
 
Även bland enkätrespondenterna var attityden mot hygieniska gränsvärden 
positiv. Tre fjärdedelar av respondenterna uppgav att de tycker att hygieniska 
gränsvärden är ett lämpligt sätt att reglera risker i samband med kemikalier och 
luftföroreningar. Ungefär en femtedel svarade att de inte visste, bland chefer, 
arbetsledare, skyddsombud och arbetsmiljöpersonal var det en tiondel (13%) 
som svarade att de inte visste. Vidare har denna grupp av respondenterna även 
tillfrågats om de finner att den svenska listan på hygieniska gränsvärden bidrar 
till att förbättra arbetsmiljöhälsan. Som respons på denna fråga uppgav hela 
15% att de inte kände till listan alls och 39% uppgav att de visste för lite för att 
kunna besvara frågan. Av de återstående 46%, uppgav ungefär hälften (52%) 
att listan på hygieniska gränsvärden är mycket viktigt för att förbättra 
arbetsmiljöhälsan och något färre (38%) angav att listan har en viss betydelse 
för förbättrad arbetsmiljöhälsa. Ett fåtal (6%) angav att de ansåg att listan på 
hygieniska gränsvärden inte har någon förbättrande verkan på arbetsmiljöhälsa.  
 

3.2.4	Används	hygieniska	gränsvärden?	
I intervjustudien togs frågan om huruvida hygieniska gränsvärden används upp, 
och hur dessa i så fall integreras i arbetsmiljöarbetet. Informanterna som var 
platschefer eller mellanchefer uppgav att de har ett ansvar för hälsa och 
säkerhet för de anställda. Detta ansvar ansågs emellertid inte sträcka sig till att 
kunna redogöra för de potentiella långsiktiga effekterna av den 
kemikalieexponering som förekommer på arbetsplatsen. Inte heller kunde dessa 
informanter svara på vilka ämnen som hanterades som hade hygieniska 
gränsvärden. En mellanchef, René, ser implementeringen av hygieniska 
gränsvärden i företagets riskhantering som någon annans ansvar, för det “är 
omöjligt för [honom] att kontrollera det”.   Platschefer refererar till 
skyddsingenjörer, eller i ett fall, toxikologer från koncernens centrala miljö- 
och hälsoskyddsavdelning när de tillfrågades om vilka ämnen med hygieniska 
gränsvärden som används på deras arbetsplats, och hur dessa implementerades i 
arbetsmiljöarbetet. Dessa platschefer litade på företagets rutiner för att 
identifiera fall av problematiska exponeringar, och om så skedde, ansåg de sig 
vara ansvariga för att vidta snabba och korrekta åtgärder.  
 



 
 

Tre av de fyra arbetsplatser som besöktes inom intervjustudien, mäter 
regelbundet (en gång per år eller var sjätte månad) lufthalterna av vissa 
kemikalier som kan utgöra en hälsorisk. Den fjärde arbetsplatsen planerade att 
utföra exponeringsmätningar inom en snar framtid. Alla arbetsplatser har 
kontinuerlig mätning av explosiva ämnen eller låter de anställda bära 
personburen mätutrustning för vissa arbetsprocesser för att övervaka 
akuttoxiska ämnen såsom kolmonoxid. Alla informanter fann 
exponeringsmätningar vara mycket viktiga. Dock refererade de oftast till 
ämnen som har eller kan ha konsekvenser redan efter korta exponeringstider 
(såsom kolmonoxid, kvävgas eller svavelväte) och explosiva gaser. För ämnen 
som kan ha skadliga hälsoeffekter på lång sikt uppfattades 
exponeringsmätningar inte som lika angelägna. Informanterna 
problematiserade inte heller den låga frekvensen av exponeringsmätningar för 
sådana ämnen eller den stora variationen i individers exponeringsmönster. 
 
Bland enkätrespondenterna var det nära en tredjedel av alla chefer, arbetsledare 
skyddsombud och arbetsmiljöpersonal (32%) som angav att de har användning 
för listan över hygieniska gränsvärden i sitt arbetsmiljöarbete. En lika stor 
andel av denna grupp uppgav också att de någon gång har misstänkt att ett 
hygieniskt gränsvärde har överskridits på deras arbetsplats, en femtedel av  
 
Tabell 7 Om respondenterna som angett att det är chefer, arbetsledare 
skyddsombud och arbetsmiljöpersonal har misstänkt att ett hygieniska 
gränsvärde har överskridits på deras arbetsplats samt orsaken för denna 
misstanke. (baserat på 327 svar).  
% av respondenter som svarade:  Ja Nej 
Totalt 32 68 
Anledning för denna misstanke (flera svar möjliga)   
Hanteringen av kemikalier/damm-/avgasbildande 
verksamhet är bristfällig. 

60 - 

Exponeringsmätningar har genomförts och visat på 
överskridanden 

22 - 

Andra orsaker 24 - 
Användande av skyddsutrustning utgör fullgott skydd - 41 
Hanteringen av kemikalier/damm-/avgasbildande 
verksamhet är tillräckligt bra. 

- 72 

Exponeringsmätningar har genomförts och visat låga 
nivåer/halter.  

- 27 

Andra orsaker - 10 
 

dessa baserade denna misstanke på resultat av genomförda 
exponeringsmätningar. Bland de som inte misstänkt att hygieniska gränsvärden 
har överskridits, angav strax över en fjärdedel (27%) att de baserade detta på 
resultat från genomförda exponeringsmätningar (tabell 7). Ungefär en femtedel 



 
 

av alla respondenter angav att det någon gång har genomförts tekniska 
mätningar av luftföroreningshalter på deras arbetsplats. Exponeringsmätningar, 
eller kännedom om dessa, var relativt sett vanligare på arbetsplatser med fler än 
50 anställda än på mindre arbetsplatser. Hygieniska gränsvärden kan användas 
utan att det nödvändigtvis behöver innebära att det utförs 
exponeringsmätningar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan säkerställa att 
exponeringsnivåerna ligger under gränsvärdena på annat vis, till exempel 
genom modellering, eller vidtagande av exponeringsminskande åtgärder. En 
viss indikation om att sådana resonemang förekommer syns bland svaren i 
tabell 7. Utöver de svar som redan redovisats, har enkätstudien inte mätt på 
vilket sätt hygieniska gränsvärden används. 
 

3.2.5	Bristande	kännedom	och	låg	kunskap	
Intervjustudien med sitt riktade urval indikerar att stora arbetsplatser, med 
specialiserad personal, har de resurser som krävs för att aktivt använda 
hygieniska gränsvärden. Även om dessa informanter hade en förståelse för 
toxikologiska osäkerheter, verkade det inte vara lika självklart att även 
exponeringsbedömningar är behäftade med stor variation. Inte heller hade 
informanterna kännedom om den pragmatiska hänsyn som kan tas av 
Arbetsmiljöverket när de sätter hygieniska gränsvärden. Bland enkätstudiens 
respondenter var kännedom såväl som kunskap om hygieniska gränsvärden 
generellt låg. Enkätresultaten bekräftar dock att framför allt kännedom om 
hygieniska gränsvärden är högre på större arbetsplatser. 
 
Bristande kännedom om hygieniska gränsvärden är problematiskt eftersom det 
innebär att man på många arbetsplatser förmodligen inte använder hygieniska 
gränsvärden i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Att inte känna till hygieniska 
gränsvärden betyder troligen att man är omedveten om att det finns ett krav på 
att exponeringen för kemikalier med hygieniska gränsvärden skall bedömas och 
utvärderas. Detta gäller både om den bristande kännedomen baseras på att man 
inte vet att de ämnen man hanterar har gränsvärden eller att man inte känner till 
hygieniska gränsvärden alls. Likaså kan bristande kunskaper om hygieniska 
gränsvärden betyda att de inte används i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En 
stor andel av respondenterna trodde inte att gränsvärden är bindande. Detta kan 
betyda att de inte känner till kravet på att bedöma och utvärdera exponeringen 
för ämnen med gränsvärden. Att inte känna till de pragmatiska aspekterna av 
gränsvärden är troligen mindre problematiskt ur arbetsmiljösynpunkt. Däremot 
kan det eventuellt vara så att kännedom om de pragmatiska aspekterna kan 
uppmuntra arbetsgivare att försöka minska exponeringen ytterligare även om 
gränsvärdet följs.  
 
De flesta respondenter vet att gränsvärdena är avsedda att skydda 
arbetstagarnas hälsa, och många uppgav sig vara positiva till hygieniska 
gränsvärden som riskhanteringsåtgärd. Ungefär en tredjedel av de respondenter 



 
 

som har angett sig ha positioner vi antagit innebär ett arbetsmiljöansvar 
hävdade också att de använder listan över gränsvärdena i sitt yrke. Vi vet inte 
exakt hur, eller i hur stor utsträckning dessa respondenter använder hygieniska 
gränsvärden. Dock kan det baserat på resultaten om kunskap om hygieniska 
gränsvärden ifrågasättas huruvida gränsvärdena används på ett lämpligt sätt. 
Både intervjustudien och enkätstudien visar på en positiv inställning till 
hygieniska gränsvärden och kanske framför allt till Arbetsmiljöverket. Denna 
positiva attityd skulle kunna leda till ett gott mottagande av riktade 
informationsinsatser från Arbetsmiljöverket. Det är troligt att en insats som 
även är kopplad till en inspektionskampanj har en större inverkan på kännedom 
och kunskap om hygieniska gränsvärden bland svenska arbetsplatser.  
 
 

3.3	 En	 ny	 typ	 av	 gränsvärden	 under	 EUs	 nya	 kemikalielagstiftning	
Reach	
Syftet med denna delstudie var att undersöka likheter och olikheter mellan 
DNEL-värde som tas fram av industrin under Reach och hygieniska 
gränsvärden. Vi syftade även till att ge en kvantitativ uppskattning av hur stor 
skillnaden i värdet på DNEL och hygieniska gränsvärden skulle kunna komma 
att bli. Reach grundas på principen att det är tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, 
släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och 
miljöeffekter. Reach gäller i huvudsak för kemiska produkter, d.v.s. ämnen och 
beredningar/preparat.  
 
Samtidigt gäller fortsatt arbetsmiljölagstiftningen på nationell nivå. Det är 
arbetsgivarens skyldighet att se till att arbetsmiljön är säker, inklusive att 
exponeringen för kemiska ämnen är under kontroll och inte överstiger de 
hygieniska gränsvärdena. De två lagarna kan i vissa fall tyckas vara motstridig, 
i synnerhet om ett hygieniskt gränsvärde för ett ämne markant skiljer sig från 
motsvarande DNEL. Detta kan orsaka problem vid tolkning, implementering, 
tillsyn, rättsskipning och riskkommunikation. 
 
Den kvantitativa skillnaden mellan DNEL och hygieniska gränsvärden har även 
behandlats i mer detalj i en av Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikter skriven 
av Johanson och Schenk (2010), samt i en vetenskaplig publikation (Schenk 
och Johansson, 2011)  
 

3.3.1	 Likheter	 och	 olikheter	 mellan	 DNEL‐värden	 enligt	 Reach	 och	
hygieniska	gränsvärden		
Den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder om minst 1 ton 
per år ska registrera dessa hos Echa. Ju större mängd av ämnet som tillverkas 
eller importeras desto mer information ska ingå i registreringsanmälan. För 



 
 

ämnen som importeras eller produceras i större mängd än 10 ton per år måste 
en kemikaliesäkerhetsrapport lämnas in till Echa. En del av denna 
kemikaliesäkerhetsrapport är att utföra en toxikologisk utvärdering och 
fastställa DNEL-värden för relevanta exponeringsvägar för arbetare och 
allmänheten. Exponeringsvägar som kan behandlas är inandning, hudupptag 
eller genom munnen. Den senare anses generellt inte vara tillämplig för 
arbetstagare. Däremot är ett DNEL för arbetares inhalationsexponering till 
formen mycket likt hygieniska gränsvärden. Båda är en siffra på hur mycket av 
ett ämne som en arbetare maximalt får utsättas för i inandningsluften.  
 
Om den toxikologiska utvärderingen visar att ämnet bör klassificeras som 
farligt enligt EU direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG, eller om ämnet 
bedöms vara långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT), mycket långlivat 
och mycket bioackumulerande (vBvP), ska exponeringsscenarier ingå i 
kemikaliesäkerhetsrapporten. Dessa är beskrivningar av hur ämnet tillverkas 
eller används under hela sin livscykel. I ett exponeringsscenario ingår även en 
beskrivning av de riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden som 
rekommenderas för att ämnet ska kunna hanteras på ett säkert sätt. Vad som 
anses säkert bestäms med hjälp av relevanta DNEL.  
 
Det finns flera viktiga skillnader mellan DNEL och hygieniska gränsvärden. 
Främst är att DNEL-värden skall motsvara en nivå av exponering som bedömts 
att inte ge upphov till några hälsoeffekter. Enkom hänsyn till information om 
ämnets egenskaper och inte till ekonomiska eller tekniska faktorer ska vägas in 
i denna bedömning. DNEL skall med andra ord vara hälso-baserade och inte 
pragmatiska (se kapitel 1.3), som exempelvis svenska hygieniska gränsvärden 
är. De hygieniska gränsvärden som sätts av EU är däremot hälsobaserade, 
vilket är anledningen till att dessa valdes som utgångspunkt för denna 
delstudie. Som en not kan nämnas att om ämnet inte har någon tröskel för en 
effekt, som kan vara fallet för exempelvis vissa genotoxiska 
cancerframkallande ämnen, finns det även en annan typ av gränsvärde under 
Reach. Detta kallas DMEL (efter engelskans Derived Minimal Effect Level), 
dessa har inte behandlats i vår studie.  
 
En annan skillnad mellan DNEL och hygieniska gränsvärden är att DNEL för 
ämnen som klassificerats som farliga kommer att användas av registranten för 
att beskriva hur man kan jobba säkert med ämnet i och med 
exponeringsscenarierna. Exponeringsscenarier beskriver hur man kan använda 
och arbeta med ämnet utan att exponeringen för de som använder det blir högre 
än DNEL-värdet. Används ämnet i enlighet med dessa instruktioner skall det 
alltså innebära att det inte kommer föreligga någon risk för de exponerade 
personernas hälsa. Ett hygienisk gränsvärde har inte detta ramverk runt sig. För 
dessa gäller att varje arbetsplats själv säkerställer, exempelvis genom att mäta, 
att exponeringen under arbetet inte överskrider det hygieniska gränsvärdet. Vid 
en inspektion av en arbetsplats kommer arbetsgivaren inte att behöva visa att 



 
 

exponeringen underskrider tillämpliga DNEL-värden, så som kan ske om det 
finns ett hygieniskt gränsvärde. Däremot krävs det att arbetsgivaren följer de 
användningssätt som finns beskrivna i exponeringsscenarierna. 
 
Ytterligare en skillnad som bör noteras är att DNEL sätts av industrin, efter en 
utvärdering genomförd av densamma. Hygieniska gränsvärden sätts generellt 
av myndigheter efter en toxikologisk utvärdering genomförd av en oberoende 
expertgrupp.   
 
En djupare undersökning av DNEL motiveras också av att DNEL kommer 
sättas för många fler ämnen än vad vi kommer ha hygieniska gränsvärden för. 
Tidigare studier indikerar att det finns någonstans mellan 2000 och 3000 unika 
ämnen med ett hygieniskt gränsvärde i minst ett land (Schenk m.fl. 2008; Ding 
m.fl., 2011; Adkins m.fl., 2009). I december 2012 hade 7884 unika ämnen 
registrerats hos Echa. Ytterligare ett stort antal ämnen förväntas registreras 
eftersom Reach ännu inte är implementerat till fullo. 
  

3.3.2	 Kvantitativ	 jämförelse	 mellan	 DNEL‐värden	 enligt	 Reach	 och	 EUs	
hygieniska	gränsvärden	
Proceduren för härledning av DNEL under Reach - särskilt användningen av 
bedömningsfaktorer - skiljer sig avsevärt från arbetssättet i SCOEL och andra 
expertkommittéer för hygieniska gränsvärden. Ett första intryck är att SCOEL, 
underförstått eller uttryckligen, tillämpar betydligt lägre faktorer än vad som 
följer av Reach vägledningsdokument, och att SCOELs gränsvärden därmed är 
högre än motsvarande DNEL-värden, givet samma toxikologiska underlag. För 
att undersöka om så är fallet har vi gått igenom samtliga SCOELs 
kortdokument (summary documents), oavsett om rekommendationerna i dessa 
infogats i EUs direktiv eller ej. 
 
Från SCOEL-dokumenten har vi hämtat information om dosdeskriptorna för 
den kritiska effekten, exponeringens varaktighet, exponeringsväg, LOAEL, 
NOAEL o.s.v. Eftersom SCOEL sällan explicit anger val av säkerhetsfaktorer 
har vi beräknat implicita faktorer (ISM) som en kvot mellan dosdeskriptorn för 
den kritiska effekten och det föreslagna 8-timmars gränsvärdet för respektive 
ämne. ISM-kvoterna varierar mellan 0.9 och 71, med en median på 2.5 (figur 
5). Värdena påverkas i viss mån av att SCOEL avrundar sina rekommenderade 
gränsvärden till multipler av 1, 2 eller 5.  
 
I tabell 8 jämförs SCOELs ISM och våra beräknande totala 
bedömningsfaktorer (TBF) enligt Reach. Flertalet TBF ligger i mellan 10 och 
100, till skillnad från ISM som snarare ligger mellan 1 och 10. TBF-värden 
sjunker tydligt i ordningen djurdata-LOAEL – djurdata-NOAEL – humandata 
LOAEL – humandata, vilket är en följd av Reach vägledning (tabell 8). TBF är 
i genomsnitt fem gånger högre än ISM (median för samtliga ämnen, tabell 8), 



 
 

vilket visar att Reach är mer konservativt än SCOEL. ISM varierar kraftigt 
jämfört med TBF, vilket illustreras av extremkvoterna (TBF/ISM) 245 för 
etanolamin och 0,33 för 1,1,1-trikloretan. För 18 ämnen är TBF minst 10 
gånger större än ISM. För 4 ämnen är TBF mindre än ISM. Detta illustrerar att 
SCOEL, till skillnad från vad som föreskrivs för DNEL i Reachvägledningen, 
inte konsekvent använder bedömningsfaktorer. 
 
Tabell 8. Jämförelse mellan totala bedömningsfaktorer (TBF) beräknade enligt Reach 
vägledningsdokument (Echa 2009) och SCOELs implicita säkerhetsmarginaler (ISM), 
beräknade från utgångspunkt (dosdeskriptor) och rekommenderat gränsvärde 
(avrundade värden). 
Dosdeskriptorer Antal Lägsta Högsta Median 

TBF – ISM – TBF/ISM 
Djurdata LOAEL 14 38 – 2 – 3 230 – 12,5 – 45 38 – 5 – 7,5 
Djurdata NOAEL 36 5 – 1 – 0,63 100 – 71 – 25 19 – 4,4 – 5 
Humandata 
LOAEL 

17 
15 – 1 – 2,5 75 – 9,6 – 19 15 – 2 – 7,5 

Human NOAEL 23 5 – 0,9 – 0,33 25 – 15 – 12 5 – 1,3 – 3,9 
Samtliga 90 5 – 0,9 – 0,33 230 – 71 – 45 15 – 2,5 – 5 
 

3.3.3	Ännu	ingen	praxis	
Resultaten från denna studie visar att om Echa vägledningsdokument följs 
kommer de resulterande DNEL-värdena vara betydligt lägre än nuvarande 
hygieniska gränsvärden. Det bör noteras att denna jämförelse baserad på vår 
egen tolkning av Echas vägledningsdokument, och en oberoende expertgrupps 
identifikation av relevanta dos-deskriptorer. I praktiken kommer industrin 
beräkna DNEL baserat på sina egna datasökningar. Hur detta sker kan skilja sig 
avsevärt beroende på aktör.  
 
Problemen vid framtagande av DNEL är i stort sett desamma som för 
hygieniska gränsvärden. En viktig skillnad är att Reach vägledningsdokument 
bl.a. anger vilka toxikologiska data som måste finnas eller tas fram och hur 
bedömningsfaktorer skall användas. Våra erfarenheter vid tillämpningen visar 
att det trots mycket omfattande textanvisningar - enbart kapitel 8 i Reach 
vägledningsdokument som beskriver hur DNEL värden ska tas fram (Echa 
2009) har 150 sidor - saknas kvantitativ vägledning kring bedömningsfaktorer. 
Tydligare instruktioner och praxis kan kanske utvecklas med tiden, mot detta 
talar dock svårigheten att etablera konsekvent tillämpning för hygieniska 
gränsvärden. Ytterligare en svårighet är att man inom forskarvärlden är långt 
ifrån enig om lämplig storlek på olika bedömningsfaktorer. Exempelvis anger 
Reach vägledningsdokument standardfaktorer på 3 och 2 för extrapolering från 
subakut till subkronisk respektive subkronisk till kronisk exponering (tabell 2). 
Flera forskargrupper har efter jämförelse av olika typer av toxikologiska data 
kommit fram till att dessa faktorer är otillräckliga (Malkiewicz m.fl. 2009), 



 
 

och/eller föreslagit betydligt högre faktorer (Falk-Filipsson m.fl. 2007, 
Vermeire m.fl. 1999).  
 
Slutsatser från denna studie är att Reach och arbetsmiljölagstiftning till viss del 
överlappar varandra, med att tillvägagångssätten för att fastställa en säker 
exponeringsnivå under respektive lagstiftning skiljer sig avsevärt. DNEL är 
inte avsedda att, och bör inte, ersätta hygieniska gränsvärden. Däremot kan de 
utgöra ett komplement till dessa, främst för att Reach förväntas täcka fler 
ämnen än hygieniska gränsvärden. Om exponeringsscenarier visar sig vara 
användbara och toxikologiskt robusta kan DNEL-värden förväntas få ett stort 
värde för arbetsmiljöhälsa.  
 
 

3.4	En	granskning	av	det	nya	systemet	 för	hygieniska	gränsvärden	 i	
Nederländerna		
I detta kapitel presenteras resultat från en intervjustudie och en enkätstudie. 
Intervjuerna genomfördes för att undersöka bakgrunden till Nederländernas nya 
system för gränsvärden medan enkäten riktade sig till praktiker och undersökte 
deras syn på hur det nya systemet fungerar ute på nederländska arbetsplatser. 
En mer detaljerad genomgång av resultaten är publicerad i Schenk och Palmen 
(2013). 
 

3.4.1	En	jämförelse	av	det	gamla	och	nya	systemet	
I Nederländerna infördes ett nytt system för hygieniska gränsvärden den 1 
januari 2007. Det nya systemet är en del av en revidering av den nederländska 
arbetsmiljölagstiftningen, som syftade till att ytterligare främja 
arbetsplatsspecifika lösningar baserade på avtal mellan arbetsmarknadens 
parter. I linje med denna ambition innebär det nya gränsvärdessystemet att 
gränsvärdessättningen flyttas från myndighetsniå till arbetsplatserna, där det 
huvudsakliga ansvaret för en säker arbetsmiljö ligger hos arbetsgivaren.  
Majoriteten av alla ämnen som förekommer i arbetsmiljön faller under denna 
privata regi, men myndigheter kommer fortfarande att utvärdera och sätta 
offentliga hygieniska gränsvärden för en mindre andel ämnen. Sådana ämnen är 
exempelvis de som inte har någon tröskel, såsom vissa genotoxiska 
carcinogener, ämnen som framställs oavsiktligt och således inte har en “ägare”, 
samt ämnen som Europeiska unionen (EU) kräver hygieniska gränsvärden för. I 
och med införandet av det nya systemet togs de gamla, cirka 770 till antalet, 
nederländska hygieniska gränsvärdena bort. Detta för att de flesta ämnen nu 
ska täckas av privata gränsvärden. I dagsläget finns det cirka 170 offentliga 
holländska hygieniska gränsvärden, varav runt 120 stycken är vägledande 
hygieniska gränsvärden från EU. 
 



 
 

I det tidigare systemet, som var i kraft mellan 1976 och 2007, fanns det två 
sorters offentliga hygieniska gränsvärden som gavs ut: bindande och 
administrativa, som utfärdas av ministeriet för sociala frågor och sysselsättning. 
Bindande hygieniska gränsvärden baserades på en toxikologisk utvärdering 
utförd av en expertkommitté för hygieniska gränsvärden (DECOS), medan 
administrativa hygieniska gränsvärden baserades på hygieniska gränsvärden 
från andra länder. Båda typer av hygieniska gränsvärden utvärderades också av 
det sociala och ekonomiska rådet (SER), vilket är ett rådgivande organ med 
medlemmar från de sociala parterna. Denna utvärdering avsåg 
socioekonomiska och tekniska konsekvenser samt praktisk genomförbarhet. 
För en detaljerad beskrivning av det gamla systemet, se Feron m.fl. (1994). 
 
Alla hygieniska gränsvärden inom det nya systemet (dvs. både privata och 
offentliga) ska vara hälso-baserade, om inte ämnet i saknar en tröskel för den 
skadliga effekten. I fallet med carcinogener utan tröskel, beräknas en 
exponering som resulterar i högst ett extra dödsfall per år till följd av cancer 
per 1 miljon arbetstagare som exponeras för ämnet. Om denna exponeringsnivå 
kan hållas på arbetsplatserna anses det ge ett tillräckligt skydd. De 
toxikologiska utvärderingarna för offentliga gränsvärdena utförs av samma 
expertgrupp som under det tidigare systemet och likaså är det samma kommitté 
inom SER som utvärderar socio-ekonomiska och tekniska konsekvenser av 
möjliga värden på ett offentligt hygieniska gränsvärde. Skulle det offentliga 
hygieniska gränsvärdet bli fastställt med pragmatiska hänsyn, och inte 
motsvara den nivå som ger upphov till maximalt ett dödsfall per en miljon 
arbetstagare, skall värdet omprövas med jämna mellanrum. Mer information 
om det nya systemet med privata och offentliga gränsvärden finns på engelska 
på SERs hemsida (www.ser.nl/en/oel_database/oel_system.aspx, 2013-02-08). 
 
Hur privata gränsvärdena skall sättas är upp till det enskilda bolaget, och 
därmed kan nivå såväl som procedur skilja mellan företag. Arbetsgivaren 
behöver kunna visa att det privata gränsvärdet är hälso-baserat, men det finns 
inget definierat ramverk som hjälper arbetsgivarna i processen. Denna brist på 
vägledning togs upp av SER (2005) redan innan det nya systemet infördes. 
Sedan dess har SER publicerat webbplatsen “Veilig Werken met Chemische 
Stoffen” (www.veiligwerkenmetchemischestoffen.nl, 2013-02-08), vilket på 
svenska betyder “arbeta säkert med kemikalier”. På denna webbplats har bland 
annat en databas över hygieniska gränsvärden från andra länder sammanställts, 
vilka föreslås kunna utgöra en grund för privata gränsvärden. 
 
Förutom införandet av ett nytt system för hygieniska gränsvärden åtföljdes 
revideringen av arbetsmiljölagen också av införandet av så kallade 
Arbokataloger (Arbocatalogi på nederländska). En Arbokatalog är en katalog 
som beskriver säkra arbetsrutiner och ger praktiska riktlinjer för hur 
arbetsgivare ska uppnå en säker och hälsosam arbetsmiljö. Arbokataloger är 
menade att utvecklas i samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. De kan 



 
 

utvecklas av enskilda företag, men oftare så utvecklas de av en 
branschgemensam grupp. Yrkesinspektionen utför en enklare kontroll av 
Arbokataloger för att utvärdera att de är tillräckliga för att nå målen i 
arbetsmiljölagen. Dessa kontrollerade Arbokataloger kan sedan användas av 
yrkesinspektionen som utgångspunkt för inspektioner. Arbetsgivare som 
omfattas en branschgemensam Arbokatalog behöver inte nödvändigtvis följa de 
arbetsmetoder som beskrivs i den. Dock är det då arbetsgivarens skyldighet att 
bevisa att de föredragna metoderna är i överensstämmelse med kraven i 
arbetsmiljölagen. En studie av van Vliet och medarbetare (2011) undersökte 
142 Arbokataloger som var tillgängliga i oktober 2010, dessa beräknades täcka 
51% av den totala arbetskraften i Nederländerna. Det visade sig emellertid att 
nästan en tredjedel av dessa Arbokataloger hade brister, främst gällande att de 
beskrivna åtgärderna och arbetsmetoderna var för ospecifika eller att referenser 
till källor saknades. 
 

3.4.2	Informanternas	syn	på	bytet	av	system	
Anledningar. När de tillfrågades om de diskussioner som föregick revideringen 
av arbetsmiljölagen, och särskilt motiven för att ändra gränsvärdessystemet, 
angav informanterna att dessa syftade till att göra arbetsgivarnas ansvar 
tydligare, minska mängden statlig reglering, minska byråkratin och även till att 
öppna upp för mer ’skräddarsydda’ lösningar. Det gamla systemet med 
hygieniska gränsvärden var långsamt och resurskrävande, och det var oklart 
vem som hade ansvaret för att utvärdera ämnen utan hygieniska gränsvärden. 
Fokus har flyttats från att mäta efterlevnad av hygieniska gränsvärden till att 
fastställa och följa säkra arbetsrutiner. Informanter från yrkesinspektionen och 
SZW pekade emellertid ut att det nya systemet för gränsvärden inte innebar en 
stor förändring från ett myndighetsperspektiv. Även informanterna från SER 
och hälsorådet hade en likartad åsikt, förändringen i gränsvärdessystem 
förväntades främst ändra mängden och typen av ämnen på dagordningen, men 
inte den typ av arbete som utförs av respektive organisation.  
 
Förväntade utkomster. Vid tidpunkten för intervjuerna hade det gått mindre än 
fem år sedan revideringen trädde ikraft. Samtliga informanter fann denna 
tidsperiod var för kort för att uttala sig specifikt om fördelar eller nackdelar 
med det nya gränsvärdessystemet. Men många av de förväntade positiva 
resultaten talades om som faktiska och redan förverkligade fördelar. Alla 
informanter förväntade att den reviderade arbetsmiljölagen skulle leda till ökad 
kännedom bland arbetsgivare, såväl som arbetstagare gällande frågor om 
kemikaliesäkerhet. Ett uttalat fokus på högriskämnen leder också till att enbart 
högeligen relevanta ämnen kommer behandlas för ett offentligt gränsvärde. 
Antalet gränsvärden som tas fram totalt förväntades öka (framför allt de 
privata), eftersom arbetet nu delas upp över en större mängd aktörer. Det finns 
tyvärr inga möjligheter att mäta detta eftersom uppgifter om privata 
gränsvärden endast kan inhämtas vid inspektion av de specifika arbetsplatserna. 



 
 

Informanten från MKB, arbetsgivarorganisationen för små och medelstora 
företag, var mycket positiv till den förväntade minskningen av byråkrati och 
ökade möjligheten för arbetsplatser att genomföra skräddarsydda lösningar på 
sitt arbetsmiljöarbete. Denna informant betonade också vikten av samarbete 
mellan arbetsgivare och arbetstagare i arbetsmiljöarbetet: “... det är mycket 
viktigt att arbetstagarna uppmuntras att delta, i riskbedömningen och i 
utformandet av handlingsplaner, sedan i det förebyggande arbetet, och i 
diskussionerna om hygieniska gränsvärden”. Sådana samarbeten ansågs främja 
utvecklingen av arbetsplatsspecifika lösningar såväl som tydliggöra parternas 
ansvar. Det nämndes även att en bra arbetsmiljö skulle kunna utgöra en 
rekryteringsfördel för arbetsgivare i framtiden när den arbetande populationen 
förväntas vara mindre än behovet av arbetskraft.  
 
Farhågor. Det nya systemet väckte också en del farhågor, om än inte hos alla 
informanter. Informanterna från hälsorådet diskuterade svårigheterna med 
toxikologiska bedömningar och de ifrågasatte om yrkeshygieniker och 
yrkestoxikologer har den kompetens och erfarenhet som krävs för att härleda 
vetenskapligt grundande, hälso-baserade privata gränsvärden. Informanten från 
MKB uppgav att små och medelstora företag behöver hjälp att förstå 
hygieniska gränsvärden. Informanten från SER uttryckte oro över 
täckningsgraden av ämnen med hygieniska gränsvärden och avsaknaden av 
överblick över de insatser som gjorts gällande framtaggande av privata 
gränsvärden. I det gamla systemet var det lättare för SER att begära ett 
lagstadgat hygieniskt gränsvärde från departementet när ett problematiskt ämne 
hade identifierats. 
 
Hygieniska gränsvärdens roll. En roll som informanterna beskrevs för både 
offentliga och privata gränsvärden var att de är ett sätt att utvärdera säkerheten 
av arbetsrutiner, i situationer som medför exponering för kemikalier. 
Hygieniska gränsvärden lyftes som kraftfulla verktyg för att avgöra eventuella 
konsekvenser på arbetstagares hälsa av en specifik exponering. Hygieniska 
gränsvärden skulle också kunna vara användbara för prioritering av 
riskhanteringsåtgärder på arbetsplatser. Exponeringsbedömningar, för 
utvärdering av efterlevnad eller etablering av säkra arbetsmetoder,  ansågs av 
informanterna lika gärna kunna genomföras med hjälp av modelleringsverktyg 
som genom tekniska mätningar. Modellering sågs av vissa informanter som 
mer fördelaktigt än mätningar eftersom det kan ge en tydligare översikt över 
vilka arbetsuppgifter som bidrar mest till den totala exponeringen.  
 
Arbokatalogers roll. Enligt departementsinformanten (från SZW) var 
införandet av Arbokataloger ett av de viktigaste stegen i att placera ett tydligare 
ansvar på arbetsgivarna. Eftersom Arbokatalogerna innehåller beskrivningar av 
säkra arbetsrutiner kommer de även att användas av yrkesinspektionen, som en 
grund för deras inspektionsarbete. Det finns en potentiell länk mellan 
hygieniska gränsvärden och Arbokataloger, eftersom hygieniska gränsvärden 



 
 

kan användas för att utvärdera säkerheten hos de arbetsrutiner som beskrivs i 
katalogen. Det är fullt möjligt att privata gränsvärden ingår i en Arbokatalog, 
men det är inget krav. Det är tänkbart att olika arbetsplatser kan ha olika rutiner 
för att arbeta säkert, och olika metoder för att utvärdera vad som anses säkert, 
även för samma typer av risker. I fallet av en inspektion, är det upp till 
yrkesinspektionen att göra fallspecifika bedömningar av om arbetsplatsens 
rutiner är tillräckligt säkra. 
 
Hur säkra arbetsmetoder skall utvärderas i förhållande till kemisk exponering 
vid avsaknad av ett hygieniskt gränsvärde klargjordes inte av informanterna. 
Antingen uttryckte informanterna en brist på kunskap om detaljerna i 
genomförandet av de specifika kraven, eller så åberopades något av ett 
cirkelargument i linje med att säkra arbetsmetoder är säkra om de uppfyller 
gällande lagkrav. 
 

3.4.3	Yrkeshygienikers	syn	på	det	nya	systemets	funktion	
Av de 463 medlemmar i NVvA som enkäten distribuerades till svarade 109 
personer, vilket ger en svarsfrekvens på 24%. Samtliga av dessa rapporterade 
att de åtminstone till viss del arbetade med hantering av farliga ämnen på 
arbetsplatser och de flesta (85%) angav att det alltid eller regelbundet arbetade 
med hantering av farliga ämnen på arbetsplatsen.  
 
Nästan alla respondenter (97%) anser att kemikalier på arbetsplatsen kan utgöra 
en risk för hälsan hos nederländska arbetare, samt att det finns arbetsplatser i 
Nederländerna där arbetstagarna exponeras för farliga nivåer av kemikalier. 
Nästan alla (88%) ansåg att exponering för kemikalier via inandning utgör den 
största källan till risk för arbetstagarnas hälsa, och 10% ansåg att exponering 
via huden utgör den största källan till risk. I de öppna kommentarerna uppgav 
också vissa respondenter att de skulle ha velat lägga lika stor vikt vid 
exponering via inandning som via huden, och /eller att den relativa betydelsen 
av exponering via hud jämfört med inandning uppenbarligen beror både ämnet 
och det utförda arbetet. 
 
Hälften av de tillfrågade (50%) använder hygieniska gränsvärden minst en 
gång i veckan (figur 9), och 13% använder hygieniska gränsvärden enbart på 
årlig basis. En person (ej inkluderad i figur 9) använder hygieniska gränsvärden 
mer sällan än årligen. Ungefär hälften (51%) angav sig vara bekanta med hur 
ämnen väljs ut för utvärdering och sättning av ett offentligt gränsvärde medan 
en fjärdedel (25%) angav att de inte var det. Vad gäller privata gränsvärden 
svarade en fjärdedel att de regelbundet själva tar fram privata gränsvärden, 
medan en femtedel (22%) svarade att de aldrig själva har deltagit i 
framtagandet av privata gränsvärden. På frågan om hur de tar fram privata 
gränsvärden, svarade en majoritet (62%) att de använder SERs webbsida 
“Arbeta säkert med kemikalier”, och 21% svarar att de använder de 



 
 

vägledningsdokument för Reach som Europeiska kemikaliemyndigheten har 
gett ut. Även ett fåtal andra europeiska vägledningsdokument togs upp av en 
mindre andel av respondenterna. Intressant var dock att trots att flera svar var 
möjligt, uppgav 37% att de enkom använder SERs webbsida.  Ett fåtal 
respondenter svarade också att de inte använder någon vägledning alls, trots att 
de ibland tar fram privata gränsvärden. 
 

 
Figur 9 Respondenternas svar om hur ofta de använder hygieniska gränsvärden i sitt arbete. 

 
Respondenterna var generellt sett positiva till de offentliga gränsvärdena, 91% 
uppgav att de tror offentliga gränsvärden bidrar till att förbättra arbetstagarnas 
hälsa och 69% anser att yrkesinspektionens tillsyn av  efterlevnaden förbättrar 
arbetsmiljöhälsa (figur 10).  
 
Respondenterna tillfrågades om huruvida de hade fått tillräckligt med 
information om förändringen i gränsvärdessystem, 68% instämde med detta 
och 17% instämde inte med detta. Dessutom tyckte fyra av fem att skillnaden 
mellan privata och offentliga gränsvärden är tydlig, men bara en av fem ansåg 
också att skillnaden är lämplig (figur 10). Åsikterna om huruvida det nya 
systemet är hanterbart i praktiken går isär, 41% av respondenterna ansåg inte 
att systemet med offentliga och privata hygieniska gränsvärden är lätt att arbeta 
med och nästan lika många (39%) tyckte att det var lätt att arbeta med (figur 
10). Ungefär en tiondel (9%) av respondenterna ansåg att införandet av privata 
gränsvärdena har förbättrat arbetstagarnas hälsa (figur 10). En tydlig indikation 
om missnöje med det nya systemet är det stora antalet yrkeshygieniker som vill 
att systemet ska ändras igen inom en nära framtid, 57% trodde att systemet 
kommer att ändras igen inom den kommande femårsperioden, 60% angav 
också att de ville att det skulle ändras. Endast 6% uppger att de inte vill att 
systemet ska ändras igen (figur 10). De kommentarer som lämnades i samband 
med dessa frågor visar att de förändringar som respondenterna förväntar sig är 
relaterade till implementeringen av Reach.  
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Figur 10 Respondenternas åsikter om hygieniska gränsvärden. 

 
Respondenterna ombads också att själva formulera vilka förväntningar de hade 
haft på det nya systemet innan det infördes. Kommentarerna sorterade efter om 
det var positiva eller negativa förväntningar, samt i underkategorier. Positiva 
förväntningar definierades i den här studien som i linje med målen för det nya 
systemet (såsom beskrivna i SER, 2005), samt om positiva effekter på 
arbetsmiljöhälsan förväntades. De positiva förväntningarna sorterades in i 
följande kategorier: 
• Antalet hygieniska gränsvärden kommer att öka. 
• Bättre arbetsmiljö eftersom företagen blir mer medvetna och alla 
gränsvärden kommer att vara hälsobaserade. 
• Ökad delaktighet och engagemang från både arbetsgivare och arbetstagare. 
• Enklare och tydligare att arbeta med. 
• Ökad kontroll av privata gränsvärden från yrkesinspektionen. 
 
Negativa förväntningar definierades som att målen för det nya systemet inte 
skulle uppnås, eller att arbetsmiljöhälsa skulle påverkas negativt. Följande 
kategorier av negativa förväntningar identifierades: 
• Slöseri med pengar. 
• Skapa / öka förvirring. 
• Företagen kommer inte att ta fram privata gränsvärden / göra minimala 
ansträngningar för att ta fram privata gränsvärden / vänta på Reach-kraven. 
• Privata gränsvärden kommer att vara mindre robusta. 
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• Färre ämnen regleras av ett hygieniskt gränsvärde jämfört med det gamla 
systemet. 
• Arbetsmiljöförhållanden försämras. 
• Svårt att ta fram privata gränsvärden. 
 
Det fanns också ett stort antal neutrala uttalanden vilka förmedlade en brist på 
förväntningar. Det största antalet respondenter hade förväntningar med en 
negativ inramning av det nya systemet (n = 48, 44%). Ungefär en tredjedel 
angav att de inte hade haft några förväntningar eller uttryckte neutrala 
förväntningar (n = 40, 37%) och nära en femtedel hade positivt inramade 
förväntningar (n = 21, 19%). Huruvida respondenterna tyckte att 
förväntningarna uppfyllts sedan 2007 tycks bero på om de hade negativa eller 
positiva förväntningar. Bland dem med negativa förväntningarna angav de 
flesta (84%) att deras förväntningar hade uppfyllts. Bland dem med positiva 
förväntningar, förklarade mycket få (2 av 21) att deras förväntningar hade 
uppfyllts. 
 
Vad gäller faktiskt förändringar i arbetsuppgifter orsakade av det nya 
gränsvärdessystemet svarade tre av fem (60%) att deras dagliga arbete som 
yrkeshygieniker hade påverkats av det nya gränsvärdessystemet. Dessa 
respondenter ombads också att beskriva hur. Svaren kunde delas in i två 
huvudsakliga kategorier. Först att det nya systemet hade gjort det svårare för 
hygienikerna att övertyga arbetsgivare om deras ansvar, och i vissa fall var det 
också svårare att övertyga arbetsgivare om behovet av att ta fram ett privat 
gränsvärde. Det andra vanliga svaret var att hygieniker upplever en ökad 
arbetsbörda i samband med framtagandet av privata gränsvärden eller 
identifiering av lämpliga gränsvärdena från andra källor som kan användas som 
privata gränsvärden. Bland den senare gruppen av svar, nämndes också ofta att 
yrkeshygieniker har för lite information och praktisk vägledning för att kunna 
ta fram privata hygieniska gränsvärden. Några respondenter nämnde också att 
det nya systemet hade påverkat deras arbetsuppgifter genom att det hade skapat 
förvirring, till exempel när det gäller rättslig status av privata gränsvärden. 
Förvirring var en återkommande punkt i de öppna kommentarerna, 30% av 
respondenterna uppgav minst en gång i enkäten att det nya systemet är oklart, 
förvirrande eller svårt att förklara för arbetsgivarna. 
 
Ungefär hälften av de tillfrågade (52%) svarade att de fann Arbokataloger vara 
användbara verktyg för riskhantering i arbetsmiljön och en något större andel 
av respondenterna (65%) rapporterar också att de använder dem i sitt arbete. 
När de tillfrågades om exponeringsbedömningar uppgav 70% att de föredrog 
personlig luftprovtagning över datormodellering. Å andra sidan angav 40% att 
datoriserade modelleringsmetoder ger tillräckligt med information, och endast 
16% att sådan metoder inte ger tillräcklig information. 
 



 
 

3.4.4	Skilda	synvinklar	ger	skilda	åsikter	
Förväntningarna som informanterna hade på det nya systemet var oftast 
positiva medan förväntningarna var mer varierande hos respondenterna om än 
till en större grad negativa. Emedan många informanter förväntade sig en ökad 
tydlighet, förväntade sig en stor del av respondenterna förvirring. 
Informanterna förväntade sig generellt att det skulle komma att tas fram fler 
hygieniska gränsvärden på grund av kraven på privata gränsvärden. 
Respondenterna ås sin sida trodde att privata gränsvärden inte alls skulle, eller 
endast sällan skulle tas fram. Våra resultat visar också att informanterna hade 
en mer optimistisk syn på att de positiva förväntningarna kommer att uppfyllas. 
Endast 2 av de 109 respondenterna uppgav sig ha haft positiva förväntningar 
som även hade uppfyllts. 
 
Eftersom det inte finns någon central databas över privata gränsvärden, kan vi 
inte ta reda på hur många privata hygieniska gränsvärden det finns. 
Respondenterna som arbetar med att ta fram privata gränsvärden använder 
oftast SER webbsida “Arbeta säkert med kemikalier”. Denna webbplats listar 
främst hygieniska gränsvärden från andra länder och organisationer, och ger 
inte vägledning om hur man utvärderar vetenskapliga data för att ta fram ett 
eget privat gränsvärde, eller hur man utvärdera kvaliteten på andra 
organisationers hygieniska gränsvärden. Andra länder kanske inte uppdaterar 
sina hygieniska gränsvärden för alla ämnen, även om ny kunskap har 
framkommit. Det är tänkbart för ämnen vars användning minskat i landets 
industrier, vilket också minskar prioriteten för dessa ämnen i det specifika 
landet. Ett system som baserar sig på andra länders hygieniska gränsvärden kan 
leda till att också föråldrade hygieniska gränsvärden används.  
 
Det finns inga krav på att Arbokataloger ska innehålla privata gränsvärden. 
Arbokataloger skall innehålla vägledning om hur man inför säkra arbetsrutiner, 
vilket innefattar men inte är begränsat till hur man arbetar säkert med 
kemikalier. För detta ändamål är Arbokataloger relevanta och användbara anser 
en knapp majoritet av våra respondenter. År 2010 var något mer än hälften av 
den holländska arbetskraften omfattad av en Arbokatalog. Inte desto mindre så 
är bristerna som fanns i nästan en tredjedel av dessa oroande (van Vliet m.fl., 
2011). Ansträngningar bör göras för att säkerställa att alla nuvarande och 
framtida Arbokataloger är baserade på bästa tillgängliga kunskap och även 
transparant dokumenterade, så att användare kan lita på att katalogerna 
beskriver validerade metoder. Ytterligare en fråga är hur uppföljning av 
Arbokatalogerna kommer ske, framför allt med avseende på nya arbetsmetoder 
och processer vilka kan medföra nya hälsorisker.  
 
Om än ytterst relevant så är en utvärdering av de faktiska konsekvenserna av 
det nya gränsvärdessystemet för arbetstagarnas hälsa utanför ramarna för denna 
studie. Det kan dock konstateras att de nederländska yrkeshygienikerna känner 
ett visst missnöje med det nya systemet för hygieniska gränsvärden, särskilt när 



 
 

det gäller den roll och potential som privata gränsvärden har som ett 
riskhanteringsverktyg. “Det är som att kasta ut barnet med badvattnet”, skrev 
en respondent som kommentar till att de tidigare hygieniska gränsvärdena har 
tagits bort. De offentliga gränsvärdena anses tillförlitliga av våra respondenter, 
emedan det finns en rädsla för att privata gränsvärden kommer att vara mindre 
robusta än de offentliga, eller eventuell inte alls framtagna. Det nya 
gränsvärdessystemet är utformat så att den största delen av de ämnen som 
används i arbetsmiljön ska täckas av privata gränsvärden, och därmed tror inte 
respondenterna att arbetsmiljöhälsan har förbättrats genom införandet av det 
nya systemet för hygieniska gränsvärden. 
 

  	



 
 

4.	Diskussion	
Kemikalieexponering är i allra högsta grad ett aktuellt arbetsmiljöproblem, men 
medierapporteringen såväl som forskningen på området har minskat. 
Hygieniska gränsvärden är ett av flera sätt som kan användas för att kontrollera 
farliga ämnen i arbetsmiljön. Övriga metoder kan delas in i två huvudsaklig 
grupper: generella åtgärder samt ämnesspecifika åtgärder. Generella åtgärder är 
som namnet antyder inte riktade mot någon specifik ämnesgrupp utan omfattar 
åtgärder som ventilationssystem, personlig skyddsutrustning, utbildning för 
säkrare arbetsrutiner med mera. Ämnesspecifika åtgärder är riktade mot ämnen 
som anses vara särskilt farliga och alltså kräver ytterliga åtgärder utöver de 
generella. En effektiv hantering av kemikalierisker på arbetsplatsen bör 
rimligtvis involvera såväl generella som specifika åtgärder. Att begränsa 
exponeringen av ämnen med hjälp av hygieniska gränsvärden och mätningar på 
arbetsplatsen är en sorts specifik åtgärd. Andra specifika åtgärder är att införa 
särskilda arbetsrutiner för vissa ämnen eller substitution av farliga ämnen i 
processen mot mindre farliga sådana. Hygieniska gränsvärden har alltså en 
viktig roll i processen mot riskreducering, men måste ses som en del av flera. 
 
En viktig del i arbetet för en säkrare arbetsmiljö har varit den tekniska 
utvecklingen som har minskat exponeringen för fysiska såväl som kemiska 
riskfaktorer. Större kemiska industrier har i stor utsträckning infört slutna 
processer, vilket medför avsevärt minskade exponeringar. Dock är detta inte 
möjligt, antingen tekniskt eller ekonomiskt för alla verksamheter. Även genom 
att använda lämplig personlig skyddsutrustning kan exponeringen för 
luftföroreningar och kemikalier i många fall reduceras eller till och med 
elimineras helt. Detta lägger emellertid ett stort ansvar för yrkeshygien på den 
enskilda individen, att ta den tid och eventuellt besvär för att använda 
skyddsutrustning, och kunskap att använda den på rätt sätt. 
 
Studier har visat att individers säkerhetsbeteende påverkas av riskperception, 
ett exempel är att individer som upplever sig vara i riskzonen är mer benägna 
att använda skyddsutrustning (Arezes och Miguel, 2008). Undersökningar om 
riskperception och dess grunder kan därmed ge insikter som kan användas för 
att utforma särskilt riktad information och att skapa förutsättningar för att 
förbättra individers säkerhetsbeteende. En jämförelse mellan våra resultat och 
LO-enkäten från 1975 visade att riskperception och dess grunder idag är 
förvånansvärt lika de på 70-talet. Detta trots att lagstiftningen har förbättrats 
avsevärt och exponeringen kan förväntas ha minskat för de flesta arbetstagare.  
 
Resultaten från våra studier visar att ungefär en tredjedel av de arbetstagare 
som anser sig vara exponerade för luftföroreningar eller kemikalier också anser 
att detta utgör en risk för deras hälsa, medan en femtedel anger att de inte vet 
om det utgör en risk för hälsan. Uppfattningen om risk, vare sig man svarade 
att det förelåg risk eller att det inte förelåg risk, tycks ofta vara baserad på vaga 



 
 

och subjektiva grunder. Dessa resultat visar att det finns ett behov av verktyg 
för att utvärdera kemikalieexponeringars säkerhet, såsom hygieniska 
gränsvärden. Vi menar att hygieniska gränsvärden behövs för att de är verktyg 
för att utvärdera arbetsmiljösäkerhet och att detta utgör en grund för 
kommunikation om arbetsmiljösäkerhet inom företaget. Våra resultat visar inte 
nödvändigtvis att en tredjedel av respondenter kommer drabbas av ohälsa 
orsakad av kemikalieexponering. Däremot visar våra resultat tydligt att 
kommunikationen om arbetsmiljörisker skulle kunna förbättras, eftersom en 
stor andel av respondenterna angav att de inte visste vad exponeringen innebar 
för deras hälsa.   
 
Hygieniska gränsvärden tycks inte spela någon stor roll i dagens 
kemikaliehantering på svenska arbetsplatser. Trots detta uppfattas de som 
viktiga och är generellt ansedda som relevanta och pålitliga. Denna positiva 
attityd till hygieniska gränsvärden skulle kunna utgöra en grund för ett gott 
mottagande av en riktad informationskampanj. Eftersom arbetarskydd 
rimligtvis är av intresse för både de anställda själva och arbetsgivarna bör detta 
vara en viktig fråga inte bara för Arbetsmiljöverket utan även för 
arbetsmarknadens parter, det vill säga näringslivsorganisationer och 
fackföreningar. Det ska dock noteras att information inte nödvändigtvis leder 
till kunskap, och att varken information eller kunskap nödvändigtvis leder till 
handling (Hale, 1984, Finnegan och Viswanath, 1997).  Däremot kommer en 
ökad kännedom och kunskap om hygieniska gränsvärden förbättra 
förutsättningarna för svenska arbetsplatser att använda och följa hygieniska 
gränsvärden. Inspektionsverksamhet kan visa sig vara mer effektivt än rena 
informationskampanjer, eftersom de tidigare har visat sig ha effekt på 
efterlevnaden av arbetsmiljöregler i Sverige (Björkdahl, 2006; Björkdahl m.fl. 
2006). 
 
Gränsvärdesprocessen är kostsam och det kan diskuteras huruvida kostnaderna 
för denna process är rimligt distribuerade med det nuvarande svenska systemet. 
I detta projekt har vi studerat två fall där arbetet, och därmed omkostnaderna, 
för gränsvärdesframtagning har lagts på industrin. Dessa två är Reach, under 
vilken ett värde liknande hygieniska gränsvärden, DNEL, kommer att tas fram i 
registreringsprocessen för kemikalier. En potentiell fördel med detta system är 
också att DNEL-värden kommer att operationaliseras för ett flertal ämnen i och 
med de exponeringsscenarier som kommer att ges som bilaga till 
säkerhetsdatabladen. Det bör emellertid poängteras att DNEL-värden inte är 
menade att implementeras och användas på samma sätt som hygieniska 
gränsvärden. Det andra fallet är Nederländernas nya system för hygieniska 
gränsvärden, där alla ämnen med en tröskeleffekt ska bedömas och hanteras av 
arbetsgivare, emedan enbart ämnen utan tröskeleffekt kommer att utvärderas av 
den nationella expertkommittén för hygieniska gränsvärden.  
  



 
 

Reach kan komma att utgöra ett viktigt komplement till hygieniska gränsvärden 
men bör inte ses som en ersättning till dessa. Även om Echas 
vägledningsdokument är omfattande, saknas vägledning om vad som kan 
motivera avvikelser från de angivna standardbedömningsfaktorerna. DNEL-
värden kommer att tas fram av en mängd olika aktörer, och det kan förväntas 
att dataurval och tillämpning av bedömningsfaktorer varierar avsevärt. Att 
DNEL-värden och hygieniska gränsvärden kommer att existera parallellt och i 
många fall gälla samma ämnen kan medföra komplikationer, särskilt om dessa 
två gränsvärden ges betydligt skilda siffervärden.  
 
Problemen vid framtagande av DNEL-värden är i stort sett desamma som för 
hygieniska gränsvärden. En viktig skillnad är att Echas vägledningsdokument 
bl.a. anger vilka toxikologiska data som måste finnas eller tas fram och hur 
bedömningsfaktorer skall användas. Användandet av bedömnings- eller 
osäkerhetsfaktorer syftar primärt till att hantera osäkerheter, inte minska risken. 
Likväl kan det sätt på vilket osäkerheten hanteras (faktorernas storlek) komma 
att påverka de faktiska risknivåerna. Därför bör metoder som syftar till att 
härleda en “säker” exponering, oavsett om det handlar om arbetstagar-DNEL 
eller hygieniska gränsvärden, vara i överensstämmelse med varandra för att 
säkerställa rättvisa villkor för olika grupper av arbetstagare. Utvecklingen av 
ramverk som Reachvägledningen utgör ett viktigt steg i denna riktning. 
Däremot kan sådana ramverk inte förväntas ersätta oberoende expertgrupper 
och expertbedömningar av kemikalierisker i arbetslivet. Det är en stor variation 
i erfarenhet och kunskap kring toxikologiska utvärderingar bland de företag 
som har registrerat, och framöver kommer att registrera, ämnen under Reach. 
Det finns även en potentiell problematik med tillverkares och importörers 
intresse av att inte etablera ett alltför restriktivt DNEL. Nationella hygieniska 
gränsvärden har en lång tradition med oberoende expertgrupper. Resultaten 
från våra studier visar också att de uppfattas som viktiga av personer som 
arbetar med arbetsmiljöfrågor både i Sverige och i Nederländerna. 
  
En likhet mellan Reach och det nya gränsvärdessystemet i Nederländerna är att 
industrin snarare än myndigheter är ansvariga för att fastställa vad som är en 
säker exponering. I Nederländerna har arbetsmiljöfrågor sedan länge hanterats 
genom förhandling mellan arbetsmarknadens parter. Här har förhandlingslinjen 
tagits till även i frågan om hygieniska gränsvärden, i och med att de flesta 
ämnen nu skall ha privata gränsvärden satta av arbetsgivaren istället för av en 
nationell myndighet. Dock visar vår studie som genomfördes i Nederländerna 
att verksamma yrkeshygieniker är missnöjda med arbetarskyddet under de nya 
reglerna. Våra respondenter ansåg att tydligheten i reglerna om gränsvärden 
hade minskat snarare än ökat, och att det inte var sannolikt att det kommer 
läggas tillräckliga resurser på att ta fram privata gränsvärden. En tydlig nytta 
sågs däremot med de offentliga gränsvärden som den ansvariga myndigheten 
tar fram nationellt för en mindre andel av de ämnen som förekommer på 
nederländska arbetsplatser.  



 
 

 
Även i Sverige finns en politisk ambition att arbetsmiljöarbetet ska drivas 
lokalt på arbetsplatserna, genom dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
En sådan linje kräver kunskap, utbildning och information hos de inblandande, 
ju mindre hjälp som erbjuds till exempel via expertgruppers bedömning för 
hygieniska gränsvärden ju större blir behovet av lokal kompetens. Vår studie i 
Nederländerna visar att praktiker är skeptiska till det nya systemets effektivitet, 
att ta fram privata gränsvärden var oftast likställt med att använda sig av de 
gamla nationella värdena eller ett annat lands hygieniska gränsvärden. När 
stödet i form av expertgruppsbedömningar för hygieniska gränsvärden 
minskade, tycktes alltså inte resurserna för att utföra arbetet lokalt frigöras.  
Nederländerna har inte avskaffat sin nationella expertgrupp för hygieniska 
gränsvärden, men dess fokus har flyttats till att gälla ett fåtal typer av ämnen. 
Genom att flytta ansvaret för merparten av ämnen som förekommer på den 
Nederländska arbetsmarknaden till arbetsgivarna, har i själva verket en del av 
ansvaret för att toxikologiskt utvärdera dessa ämnen flyttats till andra länders 
expertgrupper. Det tycks oss att ett liknande system i Sverige inte skulle bidra 
till att förbättra arbetarskyddet.  
 
Som okända och oanvända siffror i en föreskrift har hygieniska gränsvärden 
föga nytta för arbetsmiljöarbetet. Kännedom och kunskap om hygieniska 
gränsvärden måste förbättras. Dock är den mest effektiva vägen mot en 
förbättrad kemikaliehantering på arbetsplatser troligen inte att fokusera enkom 
på att hygieniska gränsvärden skall användas mer aktivt på svenska 
arbetsplatser. Snarare kan hygieniska gränsvärden tjäna som ett 
utvärderingsverktyg för säkra arbetsmetoder och ett fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Hygieniska gränsvärden skulle också kunna vara till nytta i 
planeringen av framtida verksamhet, exempelvis vid förändringar i processen, 
inköp av nya produkter eller utrustning. Parallellt med arbetet med att förbättra 
kännedom och kunskap om svenska hygieniska gränsvärden skulle det vara 
fördelaktigt att även driva på utvecklingen av, och sprida kännedom om, 
verktyg som inte kräver de resurser och den kompetens som 
exponeringsmätningar gör. Sådana verktyg kan till exempel baseras på 
exponeringsmodellering och hjälpa arbetsgivare att identifiera praktiska 
åtgärder som minskar exponeringen. Ett sådant verktyg skulle vara värdefullt 
för att tillgängliggöra nyttan med hygieniska gränsvärden. 
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