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FÖRORD 

Rapporten avser ett examensarbete inom Kandidatprogrammet i Miljövetenskap, miljö, 

hälsa, arbete (180hp) på Mälardalens högskola, Västerås.  

Examensarbetet grundade sig på att få en inblick över vilka hälsoeffekter som uppkommer 

vid exponering av asbest och kvarts samt reducerande åtgärder på byggarbetsplatser. Arbetet 

ska även ge en inblick om ämnenas interaktion med rökning och se om det ökar 

lungcancerrisken. 

Jag vill tacka min handledare Monica Odlare och examinator Patrik Klintenberg för att ha 

hjälpt mig igenom arbetet och kommit med tips om fördjupningar och intervjuer. Jag vill 

även tacka universitetslektorn i byggteknik, Robert Öman på Mälardalens högskola i Västerås 

för att ha gett mig ett exempel på hur hanteringen av asbest ser ut idag samt att han gjort det 

möjligt för mig att få tag på information som är ovanligt att hitta på internethemsidor eller i 

böcker.  

  



ABSTRACT 

The purpose of this study is to understand which health effects that occur from exposure of 

asbestos and material containing quartz and if interactions with smoking leads to increased 

risk of lung cancer. The construction workers on site often lack knowledge about the risk of 

cancer when exposed to asbestos or quartz. The issue that I am going to discourse is, which 

health effects occur when exposed to asbestos or quartz? Does the risk of lung cancer increase 

when exposed to smoking, asbestos and quartz? Which measures can be used to prevent and 

reduce exposure of asbestos and quartz and how does the work handling asbestos looks 

today?  The work is based on a literature review and an interview as a complement. Results of 

the study have been shown that smoking is associated with asbestos- or silica exposure and 

doubles the risk of lung cancer. To reduce and prevent exposure of asbestos, quartz and 

decrease the risk of lung cancer the measures that can be used are; encouragement of quitting 

smoking, use of the respirators and training for handling asbestos and quartz. The 

conclusions are that smoking is associated with asbestos- or silica exposure that increases the 

risk of lung cancer and that younger employees do not have similar knowledge as older of the 

consequences of exposure and management.   



SAMMANFATTNING 

Samhället är idag beroende av kemikalier och flera gånger om året uppkommer det någon 

form av miljö- och hälsorisk vid användning eller exponering. Endast ett fåtal av ämnena 

som används är förbjudna på grund av riskerna och under 2011 importerades det 84 000 ton 

kemikalier som till exempel sprängämnen, oljor eller lim. Arbetsskador och arbetssjukdomar 

inom byggbranschen kostar EU pengar varje år. Orsakerna kan vara bristfällig kunskap och 

vetskap om vilka konsekvenser som kan uppkomma samt dåliga arbetsförhållanden.  

Ämnena som kommer ligga i fokus i examensarbetet är asbest och kvarts. Asbest är ett ämne 

som tidigare har använts för sina fysikaliska egenskaper som bra isoleringsförmåga och 

hållbarhet. Efter förbudet 1973 har användningen av ämnet minskat och frågan lyfts inte upp 

förrän exponering av ämnet sker. Kvarts däremot kan ge upphov en dödlig sjukdom, silikos, 

även kallad stendammslunga. Både kvart och asbest ger upphov till någon form av skada på 

andningsorganen och problemet som finns idag är att kunskap om hur ämnet påverkar 

andningsorganen i samband med rökning är begränsad.  

Syfte med examensarbetet är att få kunskap om vilka hälsoeffekter som kan uppkomma vid 

exponering av asbest eller kvartshaltigt material samt att redogöra för reducerande åtgärder. 

De frågeställningar som kommer att behandlas är, vilka hälsoeffekter som uppkommer vid 

exponering av asbest och kvarts samt om ämnena i samband med rökning ökar risken för 

lungcancer och vilka reducerande åtgärder och hantering sker idag. För att besvara syftet och 

frågeställning har en litteraturstudie gjorts och intervju med en byggnadstekniker som 

komplement. 

Resultatet av litteraturstudien och intervjun påvisade att exponering av asbest och kvarts ger 

upphov till förändringar hos andningsorganen och att byggnadsarbetarna idag har en 

begränsad kunskap om hur ämnet kan påverka hälsan i samband med rökning. Det 

hälsoeffekter som exempelvis kan uppstå är förtjockning av bindväv i lungorna vid 

exponering av asbest eller stendammslunga vid exponering av kvarts. I samband med 

rökning vid exponering av ämnena påvisade kohortstudierna som gjorts att risken för 

lungcancer ökar hos de personer som exponerats för ämnet under längre tid. Åtgärderna som 

kan vidtas för att reducera exponeringen av ämnena och minska lungcancerrisken är till 

exempelvis att vid rivning eller ombyggnation använda sig av andningsmasker, ha bra 

hygien, använda sig av metoderna våt- eller befuktningssanering samt avskärmning eller 

inkapsling.  

Slutsatserna är att asbest och kvarts interaktion med rökning ökar risken för lungcancer 

bland de kohortstudier som genomförts och på grund av förbudet av asbest 1973 har ämnet i 

dagens samhälle inte behandlats på samma sätt som förr samt att åtgärderna som kan vidtas 

fungerar effektivast om de kombineras tillsammans med andra metoder.   
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1  INLEDNING 

I kapitlet kommer det här ges en bakgrund till undersökningen, problemformulering dess 

syfte, frågeställningar och avgränsning.  

1.1 Bakgrund 

Kemiska ämnen och produkter används idag inom flera olika arbetsområden som exempelvis 

verkstadsindustrin där kemikalier används för lackering eller avfettningsmedel. Under 2011 

importerades och tillverkades cirka 84000 kemikalier som innehöll cirka 15000 andra 

kemikalier. Vissa av ämnena används i mindre volymer inom olika arbetsområden och 

endast ett fåtal är förbjudna att använda på grund av de olyckor och miljö- och hälsorisker 

som uppkommer vid användning. (Prevent A, u.å) 

Årligen anmäls cirka 3000 arbetsskador i Sverige på grund av kemiska ämnen. Ungefär en 

tredjedel anmäls som arbetsolyckor och två tredjedelar som arbetssjukdomar. Effekterna kan 

exempelvis vara eksem eller irritation i luftvägarna, cancer eller kronisk förgiftning som en 

allvarligare sjukdom. (Prevent A, u.å)  

Inom byggbranschen uppkommer det ofta arbetssjukdomar och arbetsskador som k0star EU 

och Sverige stora summor varje år på grund av brister i arbetsmiljön. Dålig utbildning och 

information om hur arbetsmetoderna skall användas och vilka skydds- och säkerhetsåtgärder 

som kan vidtas är en av flera orsaker till varför det uppkommer olyckor. Ett exempel är om 

en felaktig åtgärd vidtas kan det leda till att en anställd på byggarbetsplatsen kan få allergiska 

reaktioner som överkänslighet. (Sundström, 2007) 

Enligt Svensk Byggtjänsts register finns det cirka 45 000 byggnadsvaror av kemiska 

produkter som till exempel behandlat material, färger, lim, betong eller cement. Varorna som 

används påverkar både miljön och människans hälsa genom flera skeden. Det kan 

exempelvis vara vid framtagning av råvaror, hantering av restprodukter från rivning eller 

ombyggnad eller vid användning av färdigt byggnadsverk. (Freilich, 2001) 

En av de kemikalier som man kommer i kontakt med på byggarbetsplatser är asbest. Globalt 

exponeras cirka 125 miljoner människor av asbest och 90000 dör efter exponering av asbest 

på grund av det långa sjukdomsförloppet. (Eiji, Xiaorong, Mianzhen, Hong & Wang 2010) 

Asbest har en hög mekanisk hållfastbarhet och smidighet, en god ljud- och 

värmeisoleringsförmåga, högtermisk och kemisk hållbarhet. Ämnet har tidigare använts i 

byggnader som exempelvis bullerisolering. Hälsoeffekterna som uppstår speciellt vid 

inandning av asbest är exempelvis cancer, asbestos eller förtjockningar av bindväven i 

lungorna. Trots reglerna som infördes under 1970-talet som anförde till minskad 

asbestanvändning kommer man fortfarande i kontakt med asbest vid reparations- och 

underhållsarbeten. (Middelman, 2006) 
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Kvarts är också ett av de hälsofarligaste ämnena inom byggbranschen som kan ge upphov till 

cancer genom inandning av kvartshaltigt damm. Enligt en undersökning av Socialstyrelsen 

har det visat sig att mellan åren 2000-2008 har 58 personer där personer äldre än 65 år av 

båda könen dött i sjukdomen silikos vid inandning av kvartshaltigt damm. (Prevent B, u.å) 

I examensarbetet kommer jag att redogöra för hur effekten av asbest och kvarts i 

kombination med rökning påverkar lungcancerrisken bland byggnadsarbetarna samt vilka 

åtgärder som kan vidtas för att reducera exponeringen av asbest och kvarts bland 

byggnadsarbetarna. Det för att ge kunskap om ämnenas hälsoeffekter. 

1.2 Problemformulering 

Byggbranschen är en bred bransch som behandlar flera olika frågor varje dag. Det problem 

som uppstår är att vid kontakt av asbest och kvartshaltigt material saknar en del kunskap och 

vetskap om hur det ska hanteras och ännu mindre kunskap om effekten av exponeringen av 

flera olika ämnen samtidigt. Allmänt är det känt att rökning är skadligt för hälsan, men 

kunskap om hur dess effekter på andningsorganen i kombination med andra ämnen är 

begränsad. Därför avser denna studie att redogöra för om hur rökning ökar risken för 

lungcancer i samband med exponering av asbest och kvarts samt vilka reducerande åtgärder 

som kan vidtas.   

1.3 Syfte 

Syftet är att få kunskap om vilka hälsoeffekter som uppkommer vid exponering av asbest och 

kvarts samt om i samband med rökning det ger en ökad risk att drabbas av lungcancer. Syftet 

är också att få vetskap om hur asbesthanteringen ser ut idag och vilka reducerande åtgärder 

som kan vidtas för att minska exponeringen av asbest och kvarts på byggarbetsplatser. 

1.4 Central frågeställning 

• Vilka hälsoeffekter uppkommer vid kontakt av asbest och kvarts? 

• Vid exponering av asbest och kvarts i samband med rökning, ökar risken för 

lungcancer? 

• Hur ser arbetet vid hantering av asbest ut idag? 

• Vilka åtgärder kan vidtas för att förhindra exponering av asbest och kvartshaltigt 

damm? 
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1.5 Avgränsning 

Ämnena kvarts och asbest har valts att undersökas på grund av att det påverkar Ämnena 

kvarts och asbest har valts att undersökas på grund av att det påverkar lungfunktionen och 

för att byggnadsarbetare fortfarande kommer i kontakt med ämnena. Jag kommer att göra en 

översiktlig litteraturstudie för att se över om exponering av asbest och kvarts i samband med 

rökning ger en ökad risk för lungcancer. 

Eftersom att det finns få vetenskapliga data om vilken åtgärd som kan vidtas för att förhindra 

hälsoeffekterna har jag valt att ge exempel på åtgärder och de krav som ställs i Sverige. 

Utifrån intervjun kommer jag även få ett exempel på hur hanteringen av asbest sker idag.   
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1.6 Disposition 

 

Kapitel 2 Metodbeskrivning 

Här redovisas hur information- och datainsamlingen genomförts  

Kapitel 3 Litteraturstudie 

Här klargörs forskningsfronten och kunskapsöverblick över ämnesområdet 

idag. 

Kapitel 4 Resultat 

Utifrån litteraturstudien och intervjun kommer frågeställningar att besvaras 

och analyseras.  

Kapitel 5 Diskussioner 

Här presenteras samband och förhållanden utifrån resultatet. Positiva och 

negativa argument kommer att redovisas. 

Kapitel 6 Slutsatser 

Här redovisas slutsatser utifrån resultatet av litteraturstudien och intervjun.  

Kapitel 7 Förslag till fortsatt arbete 

Här ges ett förslag på hur arbetet kan vidareutvecklas.  
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2 METODBESKRIVNING 

Här ges en beskrivning av hur information- och datainsamlingen har genomförts samt syftet 

med litteraturstudien. 

2.1 Litteratursökning 

För att få fram den information som behövs till arbetet har jag använt mig av flera alternativa 

sökord för att först få en bred kunskap om ämnesområdet jag kommer att fördjupa mig inom. 

Sökorden som användes i sökmotorerna Google och Google Scholar var; arbetsmiljörisker 

bygg, kemiska arbetsmiljörisker byggindustrin, hälsorisker på en byggarbetsplats, miljörisker 

bygg samt bygg- och rivningsavfall hälsorisker. För att inte få en allt för snäv bild av området 

utgick jag ifrån mina frågeställningar och mitt syfte får att få fram relevant information till 

arbetet.  

Vetenskapliga artiklar hittades genom sökmotorerna, PubMed, Web of Science, Discovery 

och Swepub. Trunkering och frassöknings användes för att inte få allt för många artiklar. 

Sökorden som användes var; asbest, asbestos, quartz buildingsite, lungcancer asbest AND 

quartz, quartz construction med flera. För att hitta andra vetenskapliga artiklar eller relevant 

information sågs referenslistan igenom om sådant fanns. Abstract lästes igenom om det var 

en vetenskaplig artikel och sammanfattning samt innehållsförteckning för elektroniska 

böcker och myndighetsrapporter. 

För att få djupare inblick om arbetsmiljö på byggarbetsplatser och kemiska hälsorisker 

använde jag mig av böcker. Även här lästes referenslistorna igenom i böckerna om sådan 

fanns för mer information. 

Andra hemsidor som användes var Arbetsmiljöverket, Prevent för att få en helhetsbild och 

KEMI (kemikalieinspektionen) samt SCB (Statistiska centralbyrån) för att se över statistik 

och information från KEMI:s hemsida. 

För att välja ut relevant information för ett utförligt och välstrukturerat arbete har jag utgått 

ifrån mina frågeställningar och syftet med examensarbetet. 

2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudiens syfte är att ge examensarbetet en bakgrund för ämnesområdet och få en 

överblick på hur forskningen ser ut idag när det gäller interaktion mellan asbest och andra 

cancerframkallande ämnen. Studien baseras på litteraturböcker, vetenskapliga artiklar från 

databaser, elektroniska rapporter samt relevanta hemsidor.  
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2.3 Intervju 
Som komplement till litteraturstudien har jag genomfört en intervju för att få ett exempel på 

hur hantering av asbest sker idag. Intervjun gjordes av universitetslektor i byggteknik, Robert 

Öman på Mälardalens Högskola i Västerås. Under intervjun diskuterades det om hur 

asbesthanteringen ser ut idag utifrån Ömans tidigare erfarenheter. Hela intervjun redovisas 

som bilaga. (se bilaga B) 
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3 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien kommer att ge ett perspektiv över vilka hälsoeffekter som uppkommer vid 

exponering av asbest och kvarts, om exponering i samband med rökning ger ökad risk för 

lungcancer och vilka reducerande åtgärder som kan vidtas för att minska risken för 

exponering och lungcancer. 

3.1 Introduktion 

Miljöfrågorna har inom byggindustrin fått en allt större betydelse. Händelsen i Hallandsåsen 

under 1980-talet med kemikalier som användes för tätning gjorde att andra företag började 

se över sin kemikaliehantering. Användningen har blivit allt mer avancerad och kvalificerad 

och många byggföretag strävar efter att certifiera sig själva. Kunskapen om vad för kemikalier 

som förekommer på bygget blir också allt viktigare. (Freilich, 2001) 

3.1.1 Kemikalier på byggarbetsplatser 

Många av de kemikalier som finns på en byggarbetsplats anses vara nödvändiga för 

samhällets funktion. En del av ämnena som hanteras är inte farliga förrän det sker kontakt 

med blodet vilket tar skada på känsliga organ. (Sundström, 2007) 

Kemikalierelaterade miljö-och hälsorisker kan uppstå i alla möjliga led inom byggindustrin 

som till exempel vid användning eller förvaring av kemikalier. Risken definieras som 

sannolikheten för exponeringen av skadliga halter och exponeringen i två emissionssteg. De 

två emissionstegen är; primär och sekundär emission. Den primära emissionen kan komma 

från en byggvara som exempelvis spånskivor som innehåller formaldehyd en så kallad färglös 

gas. Sekundär emission är från en kombination av flera olika byggmaterial som lim, 

plastmatta och fuktigt betonggolv. Bildningen av kemiska ämnen i den fuktiga alkaliska 

(basiska) miljön ses då som en sekundär emissionskälla. (Kemikalieinspektionen, 2007) 

Enligt Statistiska Central Byrån (SCB) framgår det att användningen av miljöfarliga ämnen 

har ökat sedan 2001 till 2011, se figur 1. Anledningen till ökningen är att fler produkter och 

varor skall anmälas och rapporteras jämfört med förr samt att fler kemikalier klassificeras 

som miljö- och hälsofarliga. (SCB, 2013) 
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Figur 1 - Diagrammet visar en ökning av användningen av kemiska produkter klassificerade 
som miljöfarliga 

Källa: SCB 2013. 

3.2 Giftfri miljö 
Det finns idag 16 miljökvalitetsmål som Riksdagen har antagit. Miljökvalitetsmålet Giftfri 

miljö syftar till att nästa generation ska kunna leva i ett samhälle där de flesta 

miljöproblemen är lösta. Halterna av kemikalier i miljön har minskat men det finns 

fortfarande platser där mängderna är stora. (Miljömål, 2014) 

I miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ingår de möjliga exponeringsvägarna som skadar den 

biologiska mångfalden och människan. Eftersom att den sammanlagda bedömningen av 

exponeringen är svårbedömd och komplex är det viktigt att sträva efter en minskad 

kemikalieanvändning, exponering och begränsning av risker. Kortfattat bör användningen av 

miljö- och hälsofarliga kemikalier minska. (Miljömål, 2013) 

3.3 Asbest 
Asbest är ett samlingsnamn för flera fibrösa kristallina silikatmaterial som förekommer i 

naturen med olika kemiska sammansättningar och egenskaper. Krysotil är vitfärgad mineral 

och är den dominerade asbestsorten och används exempelvis inom cementindustrin. Det 

övriga sorterna av asbest är, antofyllit, amosit, tremolit, krokidolit och aktionolit. 

(Middelman, 2006)  

Asbest har använts i flera olika områden på grund av sina tekniska egenskaper som 

exempelvis; hög mekanisk smidighet och hållfastbarhet samt god ljud- och 
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värmeisoleringsförmåga. Ämnet användes för bland annat isolering i byggnader, packningar, 

elkablar, golvmaterial och hetta i skyddskläder. (Middelman, 2006) 

Sedan mitten av 1800-talet sägs det att asbest har använts i cirka 3000 produkter. Asbest kan 

i produkterna förekomma i fri och bunden form med flera ämnen. Som fri form kan asbest 

efterlikna garnnystan, trådar eller som väv och i bunden form kan den förekomma i fysikalisk 

och kemiskt tillstånd i exempelvis gummi, cement och hårdplaster. Användningen av asbest 

ökade fram till 1970-talet och under 1960-talet hade importen av råasbest uppkommit till 

20 000 ton per år i Sverige. 1973 förbjöds användning av asbest på grund av de hälsoeffekter 

som uppkom i samband med exponering och importen upphörde helt 1997. (Middelman, 

2006) 

Trots förbudet om användning av asbest exponeras byggnadsarbetarna fortfarande av ämnet, 

speciellt vid rivning- och underhållsarbeten. (Arbetsmiljöverket, u.å) 

3.4 Kvarts 
Kvarts är ett färglös, till vitt kristallint mineral som är vanligt förekommande i jordskorpan 

bland annat i granit och gnejs. Kvarts i kristallin form kan övergå till kristobalit och tridymit 

vid högt tryck och temperatur som är andra former av kristallint kvarts. (Högberg, Johan. 

Silins, Ilona & Stenius, 2011) 

Kvarts har tre typer av kristallina former vilka är, kvarts, tridymit och cristoba-lite. Tridymit 

finns i berg och jord och används i vissa industriella sammanhang som tegel, keramik eller 

kiselkarbid (slipmedel) som bildas vid upphettning tillsammans med amorf (formlös) 

kristallin.  Den mest förekommande sorten av kvarts är kiseldioxid som består av grupperna 

kisel och syre. I jordskorpan förekommer ämnet i kristallin form och sällan i okristallin form. 

(Brown, 2009)  

Exponering för kvarts är ett av dem vanligaste yrkesexponeringar på byggarbetsplatser. Inom 

byggindustrin förekommer kvartsexponering via rivning, murning, gjuteri och betongarbete. 

Exponeringen sker då via dammpartiklar. Tabellen visar hur exponering av kvarts förhåller 

sig inom diverse industriella arbetsområden i Storbritannien. Den största riskgruppen för 

exponering är konstruktionsarbetare. (Brown, 2009) 
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3.5 Hälsorisker 

Beroende på dammpartiklarnas egenskaper kan hälsoeffekterna som uppkommer vid 

exponering variera. Andra egenskaper som också kan påverka vilka hälsoeffekter som kan 

uppkomma är; biodiversitet, storlek, form, biotillgänglighet och biopersistens. (Hagberg 

Forss, 2005) 

3.5.1 Asbest 

Vid arbete med asbesthaltigt material kan det uppstå luftburet damm med trådformiga 

asbestfibrer. Fibrerna uppträder då i små fiberknippen och när de klyvs på längden kan det 

uppstå små dammpartiklar som är ett par hundradels mikrometer tjocka. (Middelman, 

2006) 

Vid exponering av asbestfibrer påverkas främst andningsorganen. Fibrer som är mindre än 3 

mikrometer i diameter ansamlas i alveolerna och fastnar på lungsäcksbladets inre yta. De 

fibrer som är mindre än 3 mikrometer i diameter tränger djupare ner i lungorna och 

elimineras långsamt. Sjukdomarna som kan uppkomma vid inandning av asbest är bland 

annat mesoteliom, lungcancer, asbestos och pleuraplack. (Middelman, 2006) 

Mesoteliom uppträder först efter cirka 20-40 år efter exponering och är en allvarlig 

tumörsjukdom. De personer som drabbas av sjukdomen är dem som har exponerats av 

asbest förr i tiden och antalet i Sverige drabbas ungefär 100 personer per år. (Middelman, 

2006)  

Källa: (Brown, 2009) 

Tabell 1 - Exponering av kvarts förhåller sig i olika industriella arbeten i Stor Britannien 
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Lungcancer är en annan typ av sjukdom som kan uppkomma vid asbestexponering. Hur stor 

risken är för att drabbas av lungcancer beror på hur lång tid man har exponerats för asbest 

och om personen som exponerats är rökare. Isoleringsarbetare som arbetat med asbest har 

femfaldig risk för att utsättas för sjukdomen lungcancer. (Middelman, 2006)  

Asbestos är en nedsättning av lungfunktionen då asbestexponering leder till att mängden 

bindväv i lungorna ökar, med ett annat ord, lungfibros. Den grupp som främst drabbas är 

byggnadsarbetare som exponerats för höga halter asbest under lång tid. (Middelman, 2006) 

Hur allvarlig sjukdomen blir varierar genom vilken dos av asbest som byggnadsarbetarna 

exponeras för. Inandning av fler fibrer desto allvarligare sjukdom (Andersson, 2007). För att 

upptäcka asbestos används lungröntgen eller spirometri vid hälsokontroller för att tidigt 

kunna stoppa exponeringen av asbest (Middelman, 2006).  

Pleuraplack är förtjockningar av bindväven i lungorna som kan leda till förkalkning 

(Middelman, 2006). Lungsäcken omges av två hinnor, en inre på lungan och en yttre på 

insidan av bröstkorgen. Fibrerna av asbest fastnar i den inre hinnan och orsakar skador på 

den yttre hinnan vid andningsrörelserna. Såren som uppstår i form av ärrbildning är 

förtjockning av bindväven, pleuraplack. (Andersson, 2007) 

Vid nedsvald asbest kan förtjockningarna bildas i lung- eller hjärtsäcken eller bukhinnan. 

Hälsoeffekterna vid pleuraplack ger inte upphov till besvär eller funktionsnedsättning men 

det kan tendera att uppkomma (Middelman, 2006) nedsatt lungfunktion på grund av 

begynnande fibros istället för plack (Andersson, 2007). 

Figuren nedan (figur 2) illustrerar lungan och lungsäcken. Gula fläcken är så kallad 

pleuraplack, bindvävsförtjockning, på insidan av den yttre hinnan (Andersson, 2007).

 

Figur 2 - Figuren illustrerar vart pleuraplack uppstår 

Källa: (Andersson, 2007) 
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3.5.2 Kvarts 

Under 1930-talet bröt en silikosepidemi ut. Silikos även kallad stendammslunga är en dödlig 

sjukdom och kan förekomma i flera olika stadier och former vilka kan vara allt från 

symtomfritt till dödligt förlopp. Det första sjukdomsförloppet utvecklas till en inflammation 

där det sker en fibrosbindning i lungan. (Högberg et.al, 2011) De symtom som kan 

uppkomma är andfåddhet vid ansträngning eller torrhosta i vissa fall. (Hagberg. Forss, 2005) 

Antalet silikosfall i Sverige är låg trots hög exponering i jämförelse med andra länder 

internationellt. Orsaken till det är på grund av det långa sjukdomsförloppet. (Christensson, 

Östlund, Alvarez & Antonsson, 2012) 

Annan relaterad hälsoeffekt vid exponering av kvartsdamm är kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom (KOL). Symptomen visar sig som ansträngd andning, slemhosta, upprepande 

infektioner i luftvägarna, man magrar eller får svullna fötter eller andnöd vid lätt 

ansträngning (Vårdguiden, 2011). Symptomen uppkommer främst av små dammpartiklar av 

respirabelt oorganiskt damm. Partiklar med diameter mindre än 0.005 milimeter 

(Nationalencyklopedin, u.å) som når längst ner i lungorna och förhindrar gasutbytet 

(Christensson et.al, 2012). 

3.5.3 Rökning 

Statens folkhälsoinstitut redogör att rökning är den största källan till sjukdom och en förtidig 

död. Rökningen i sig påverkar hela andningsorganet och under längre tids exponering av 

rökning hela kroppen. De redovisar även varannan rökare förlorar i genomsnitt 10 år av sin 

livslängd och dör i förtid på grund av rökning. I Sverige beräknas cancerfallen av rökning 

vara 17 procent och det mest kända cancerfallet är kronisk obstruktiv lungsjukdom eller 

lungcancer. (Statens Folkhälsoinstitut, 2013) 

3.5.4 Hälsoeffekter relaterade till interaktion med rökning 

Asbest interaktion med rökning 

Studier om hur interaktion mellan asbest och rökning har gjorts. Flera undersökningar 

behandlar om hur asbest samspelar med rökning. En tidigare kohortsstudie på amerikanska 

isoleringsarbetare har påvisat att rökning i kombination med asbestexponering fördubblar 

risken för cancer. Undersökningen visade att män som exponerades för en kumulativ dos av 

asbest mellan åren 1985-1990 ökade den procentuella risken för lungcancer. (Gustavsson, 

Nyberg, Pershagen, Scheele, Jakobsson & Plato, 2002) Asbestrelaterade sjukdomar eller 

lungcancer är främst märkbara hos arbetande som exponerats för höga doser av krysotil (vit 

asbest) vilket kännetecknas av större löslighet av ämnet i lungorna (Eiji et.al, 2010). 

Resultatet Gustavsson et.al (2002) och övriga författarna kom fram till var att en låg dos av 

asbestexponering leder till större risk för cancer och att i samband med rökning fördubblar 

risken för lungcancer. En undersökning som gjordes i Kina bland textilarbetare som utsatts 
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för asbestexponering i olika mängder doser påvisades det att risken för lungcancer ökade 

trefaldigt i jämförelse med de icke-rökande arbetarna.  

Den potentiella cancerrisken har diskuterats utifrån diverse typer av asbestfibrer. Hypoteser 

av hur amfibola mineraler påverkar cancerrisken visade resultat på att ingen skillnad fanns 

mellan de olika asbestfibrerna. Slutsatsen som författarna kom fram till var att både rökning 

och asbest är två faktorer som är carcinogena, alltså både geno- och cytotoxiska. (Eiji. et.al, 

2010)  

Kvarts interaktion med rökning 

Studier som tidigare har gjorts av Internationella organisationen för cancerforskning (IARC) 

påvisade att risken för lungcancer ökar om en kumulativ dos av respirabel kristallin kvarts 

(RCS) fortgår (Brown, 2009). Enligt Litteraturstudien som Brown (2009) har genomfört 

visade det sig att experimentinhalation av kristallin kvarts orsakar fibros och lungcancer  

redan vid låga doser hos råttor. Men däremot hos möss orsakade inhalation av kristallint 

kvarts fibros men inte lungcancer och hos hamstrar påvisades inget av dem. Studien visade 

också att rökare som har sjukdomen silikos fördubblar risken att få cancer i jämförelse med 

icke-rökare. (Brown, 2009) 

En kohortstudie som gjordes i North Carolina i USA hos 5115 män födda mellan åren 1916-

1945 påvisade att lungcancer var starkt relaterad till koncentrationen av kiseloxid som 

testpersonerna hade utsätts för som resulterade till ökad risk för lungcancer. Slutsatsen 

författarna kom fram till var att risken för lungcancer och kristallin kvarts kan vara 

cancerframkallande hos människor. Dock krävs det fler kvalitativa och kvantitativa studier 

som kan framlägga bevis på att interaktionen mellan andra cancerframkallande ämnen kan 

leda till lungcancer. (Cherry, Burgess, Turner, McDonald, 1998) 

En undersökning som Health & Safety Executive statistics har genomfört i Stor Britannien 

framför att antalet dödsfall av sjukdomen silikos har minskat sedan 1997. I andra länder som 

USA och Nederländerna har det visat sig att dödsfall i silikos har minskat även om 

exponeringen för kvarts kan variera från dag till dag enligt holländarna. (Brown, 2009)  

I Kina är det lag på att anställda som exponerats eller exponeras för kvarts registreras för att 

genomföra en årlig röntgen av lungorna för att upptäcka silikos och identifiera 

sjukdomsförloppet (Cocco, Rice. H, Chen, McCawley, McLaughlin, & Dosemeci, 2001).  
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3.6 Reducerande åtgärder  

För att förhindra exponering av asbest och kvartshaltigt material finns det olika åtgärder som 

kan vidtas vilka kan vara lämplig skyddsutrustning, andningsskydd, bra hygien, uppföljning 

av lagar och andra krav och regelbundna utbildningar. 

3.6.1 Personlig skyddsutrustning 

Den vanligaste metoden för att förhindra exponering av dammpartiklar som asbest och 

kvarts är andningsskydd. Annan personlig skyddsutrustning som kan användas är 

skyddsglasögon, heltäckande skyddskläder samt att ha en bra hygien. 

 

Andningsmasker 

Filtermask 

I filtermasken passerar luften ett eller flera filter när luften andas in på egen kraft. Luften tas 

då från omgivningen och det är viktigt att tänka på att rätt filtermask väljs utifrån 

förhållandena. Vid höga halter luftföroreningar kan filtermasken inte uppfylla sin funktion. 

(Ulfsparre, 2011)  

Tryckluftsapparat 

Här tillförs luften via en luftbehållare eller kompressoranläggning där ett svagt övertryck ges 

för att hindra oren luft att komma in. Apparaten är dyr och kan orsaka frekventa läckage 

genom ansiktshår och rynkor samt är tryckluftsapparaten är tung att bära. (Ulfsparre, 2011) 

När andningsmotståndet ökar och det känns tungt är det ett tecken på att filtret ska bytas ut. 

Det är viktigt att ta hänsyn till luftfuktigheten och föroreningshalten i luften för att undvika 

byten och exponering av ämnena. (Ulfsparre, 2011) 

Kontroll av skyddsutrustning 

Rutinmässiga kontroller måste göras för att garantera utrustningens skydd. Ansvarig på 

företaget kan kontrollera utrustningen fortlöpande för att se över att dess funktion inte 

försämras. Förvaringen av utrustningen ska ske på sådant sätt att möjlig exponering från 

ämnen undviks, exempel är genom tättslutande förpackningar förvara utrustningen. 

(Ulfsparre, 2011) 

De rutinmässiga kontrollerna ska innefatta exempelvis (Ulfsparre, 2011);  

• Kontroll av andningsmaskens filter för att undvika andningssvårigheter 

• Kontroll av kompressorn till andningsapparaten sköts enligt fabriksanvisningar,  

• Kontroll av sömmar och skarvar ej finns på kroppsskyddet och eventuell 

sprickbildning i skyddsglasögon.        
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3.6.2 Åtgärder asbest 

Nedan redovisas tre metoder för att förhindra exponering och spridning av asbest, lagkrav på 

handlingsplan och utbildning samt en saneringsmetod av asbest. 

Inventering 

En lönsam metod både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt för att minska asbestspridning är 

en inventering. Inventeringen ger företaget framförhållning vid reparationer och underhåll 

av byggnader och minskning av riskerna bland de anställda. Företaget får själva inte göra 

inventeringen utan måste anlita utbildad personal med rätt utrustning. Första steget i en 

inventering är att ta fram det bygghandlingar som finns där redovisning av ritningar och 

beskrivningar finns och dessa hämtas hos fastighetsägaren, förvaltaren eller byggherren. 

Ritningarna kommer till hands genom att markera de områden som asbest påträffas. 

Fördelen med att ha tillgång till diverse bygghandlingar och ritningar är att det tidigare kan 

upptäckas och markeras. Arbetstagarna kan lättare anpassa sig till arbetsmiljön och använda 

sig av rätt utrustning vid hantering och sanering av asbest. (Andersson, 2007) Andersson 

(2007) har gett ett exempel på checklista som kan användas, se bilaga A. 

Utbildning och handlingsplan 

I förordningen AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete, föreskrivs det om 

handlingsplaner som skall upprättas utöver åtgärderna för en gynnsam arbetsmiljö 

(Andersson, 2007). Arbetsgivaren ska även ge arbetstagarna introduktion, utbildning och 

instruktioner som behövs för att kunna ge stöd och återkoppling till arbetet som genomförs. 

Genom personalmöten och skyddsronder kan chefen eller arbetsgivaren klarlägga om 

arbetsförhållandena behöver ändras. (Arbetsmiljöverket, 2001) 

Utöver introduktion, utbildning och instruktioner för återkoppling till arbetet som ska 

genomföras krävs det att personal som kommer i kontakt med asbest informeras. 

Arbetstagarna ska ha tillräckliga kunskaper om de risker som kan uppkomma och 

vilken/vilka arbetsmetod/arbetsmetoder som är lämpliga. (Andersson, 2007)  

Inkapsling 

Inkapsling av asbest är en ekonomiskt lönsam metod i vissa fall och en temporär lösning 

inför ombyggnation då sanering måste göras. Inkapsling innebär att material som innehåller 

asbest målas om, lagas eller plastas in (Andersson, 2007) och förhindrar att asbestfibrer 

sprids i omgivningen (Karlsson. A & Christensson. B, 2007). 

Ett annat alternativ istället för inkapsling är inbyggnad. Metoden grundar sig på att en 

inbyggnation av asbestmaterialet sker. Nackdelen med metoden är att problemet förskjuts till 

framtiden. (Andersson, 2007) 

När metoderna inkapsling eller inbyggnad används är det viktigt att tänka på att färgen eller 

plasten som används förhindrar att fibrer av asbest lossnar och tränger sig igenom ytskiktet. 

Inkapslingen är elastisk för att vid temperaturförändringar spricker inte materialet. 

(Andersson, 2007) 
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Våtsanering 

Våtsanering är en metod som skapades av det brittiska bolaget Asbestostrip Innovations och 
används inte i Sverige men i övrigt internationellt. Metoden grundar sig på ett medel som 
sprutas på asbestytan. Medlet består av asbestostrip-vätska och vatten som blandas i 
basenheten och därefter leds till en styrenhet. Styrenheten består av flera nålsystem där 
nålarna fästs fast och sprider vätskan. (Karlsson. A & Christensson. B, 2007)  

Fördelen med våtsanering är att vätskan binder asbesten vilket resulterar till mindre 
dammspridning och påverkan på miljön. En annan fördel med metoden är att det inte tar 
mer än en dag att genomföra processen beroende på hur stort område som ska saneras och 
trycket på vätningen. När våtsaneringen har genomförts torkas resterna upp. (Karlsson. A & 
Christensson. B, 2007) 

Metoden är effektiv men den har sina begränsningar. Elektrisk utrustning kan ta skada, heta 
områden kan bidra till ångbildning och vissa kemikalier kan omvandlas till farliga ämnen vid 
kontakt med vatten. Vätmedlet som används kan också läcka igenom isoleringen och sprida 
sig till andra delar av byggnaden, vilket resulterar i en mer komplex asbestsanering. 
(Karlsson. A & Christensson. B, 2007) 

3.6.3 Åtgärder kvarts 

Nedan redovisas åtgärderna andningsskydd, avskärmningar, utsug och befuktning av 

kvartshaltigt damm. 

Andningsmasker 

Vid rivningsarbete är det viktigt och tänka på att andningsskyddet fungerar bra och att 

avskärmningar används korrekt för att minska spridningen av kvartshaltigt material till 

angränsade arbetsplatser. Andningsmasken som används vid exponering av silikosdamm är 

minst halvmask med P3-filter enligt arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1992:16. 

(Karlsson. A & Christensson. B, 2008) Se rubrik 3.6.1 Personlig skyddsutrustning för mer 

information om andningsmasker. 

Avskärmningar 

Avskärmningar som används vid rivning av material som innehåller kvarts ska anslutas med 

en tillhörande fläkt. Fläkten har ett tillhörande partikelfilter som renar luften och fläkten 

skapar ett undertryck i rivningsområdet för att förhindra dammet att läcka ut utanför 

avskärmningen. För att luftrenaren ska uppfylla optimal funktion skall rutiner finnas för 

skötsel, underhåll och byte av partikelfilter. (Karlsson. A & Christensson. B, 2008) 

Nackdelen med inkapsling är om ett mindre område kapslas in resulterar det i högre 

dammhalter. Åtgärden för mindre inkapslade utrymmen är användning av luftrenare. 

(Christensson et.al, 2012)  
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Utsug – infång av respirabelt kvartsdamm 

Vid slipning av material som innehåller kvarts bildas det partiklar som kastas iväg runt om i 

omgivningen. Beroende på hastigheten på verktyget kastas partiklarna iväg med varierande 

rörelseenergi. För att fånga upp inhalerbara partiklar krävs ett utsug som fångar upp 

partiklarna. Den omgivande luften kan minska partiklarnas rörelseenergi genom friktion. 

Ökar avståndet från utsuget minskar hastigheten på den luft som sugs in. För effektivt 

uppfång av inhalerbara partiklar krävs det att partiklarnas rörelseenergi övervinns av utsuget 

luftflöde. (Christensson et.al, 2012) 

Punktutsuget fungerar effektivt vid respirabelt damm på grund av att små partiklar har liten 

massa och lägre rörelseenergi i jämförelse med större partiklar. Placeras utsuget nära källan 

med stor lufthastighet är det lättare att fånga upp större partiklar. Nackdelen med utsuget är 

att grovt damm med hög hastighet är svårt att fånga in eftersom grövre partiklar faller snabbt 

till golvet. (Christensson et.al, 2012) 

Befuktning av material 

En fjärde metod som kan användas är befuktning av material. Fuktas ytan eller materialet 

som ska bearbetas dammar det betydligt mindre. Upprepas befuktning av material vid varje 

ny yta reduceras exponeringen av kvartshaltigt damm. Det är viktigt att tänka på att använda 

sådant munstycke som sprider en tunn vattendimma över materialet för att undvika 

fuktskador på byggnaden. Kraftig vattenstråle som bildar virvlar av damm skall undvikas. 

(Christensson et.al, 2012) 

Nackdelar med befuktning av material är om betongmaterialet som är starkt basiskt reagerar 

med vattnet vilket kan resultera i kemiska reaktioner med diverse ytmaterial exempelvis 

plastmattor. Bistår fukten i byggnaden kan det leda till svampangrepp och mögel. För att 

undvika fuktskador på byggnaden kan vattenanvändningen minimeras, dock resulterar det 

till högre dammhalter. Utöver fuktangrepp på byggnaden kan produktionsproblem uppstå 

om exempelvis vattnet fryser under vintertiden eller om vattnet orsakar kortslutningar. 

(Christensson et.al, 2012) 

En fördel med metoden är att den är att enligt utredningar är effektivare än punktutsug. 

Effektiviteten varierar dock med vilket verktyg som används och byggmaterialet. 

(Christensson et.al, 2012)  
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4 RESULTAT 

Exponering av både kvarts och asbest har påvisat någon form av effekt på andningsorganen. 

Asbestfibrerna når djupare ner i lungorna eftersom att fibrerna kan förekomma i en storlek 

mindre än 3 mikrometer i diameter. Eftersom att asbest är ett fibröst kristallint material kan 

partiklarna tränga djupare ner i lungan i jämförelse med kvarts och bilda fler sjukdomsfall. 

Sjukdomsfall som kan uppkommer vid exponering av asbest är, lungcancer, mesoteliom, 

asbestos och pleuraplack. (Middelman, 2006) 

Exponering för kvarts kan resultera till sjukdomen silikos, även kallad stendammslunga, en 

dödlig sjukdom. Sjukdomsförloppet kan förekomma i flera olika stadier och former allt från 

dödligt till symptomfritt. (Högberg et.al, 2011) Exponering för kvarts kan också leda till 

sjukdomen KOL och symtomen som visar sig är exempelvis andningssvårigheter vid lätt 

ansträngning, slemhosta och upprepande infektioner i luftvägarna. (Vårdguiden, 2011) I 

jämförelse med asbest blockerar respirabelt oorganiskt damm gasutbytet i lungorna som 

orsakar andningssvårigheter. (Christensson et.al, 2012). 

4.1.1 Interaktion med rökning 

Studier har gjorts om hur kvarts och asbests interaktion med rökning ser ut. Kohortstudier 

har genomförts för båda ämnena. Studien på män i North Carolina i USA påvisade att 

lungcancer var starkt relaterad till koncentrationen av kiseloxid och resulterade till ökad risk 

för lungcancer (Cherry et.al, 1998). Kohortstudien som genomfördes på amerikanska 

isoleringsarbetare som utsatts för en kumulativ exponeringsdos av asbest i samband med 

rökning fördubblade risken för lungcancer (Gustavsson et.al, 2002).  

Figuren till vänster i figur 3 visar hur den kumulativa dosen av asbest förhåller sig till risken 

för lungcancer bland icke-rökare och figuren till höger bland rökare. Vågräta staplar med 

diamanter visar punktuppskattningen för relativ dos av asbest. De streckade linjerna visar ett 

konfidensintervall (skattning av osäkerhet) på 95%  och den heldragna linjen anger relativa 

risken. Figuren visar tydligt på att en kumulativ dos av asbestexponering ökar risken för 

lungcancer. (Gustavsson. et. al, 2002) 

Figur 3 - Vänstra figuren visar förhållandet mellan kumulativa dosen av asbest och relativa risken 
för lungcancer. Figuren till höger visar hur asbetexponerade rökare ökar risken för lungcancer. 

Källa: (Gustavsson. Per, et.al, 2002) 
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I jämförelse med en kumulativ dos av RCS (respirabel kristallin kvarts) konstaterades det 

även där att risken för lungcancer ökade. Studierna visade också att rökare med sjukdomen 

silikos hade en fördubblad risk att drabbas av lungcancer jämfört med icke-rökare. (Brown, 

2009) 

Undersökningarna som gjorts mellan rökning och kvarts och asbest har båda påvisat att 

redan vid låga doser utveckla lungcancer och i samband med rökning fördubbla risken. Trots 

att silikosfallen har minskat sedan 1997 i Storbritannien enligt Health & Safty Executive 

statistics, se figur 4, (Brown, 2009) är antalet silikosfall i Sverige också lågt trots höga 

exponeringsvärden (Christensson et.al, 2012). Orsaken till det låga antalet fall är på grund av 

det långa sjukdomsförloppet (Christensson et.al, 2012).  

  

Åtgärderna som kan vidtas för att minska exponeringen av asbest och kvarts samt reducera 

lungcancerrisken fungerar som effektivast ihop. Inventeringsmetoden ger en framförhållning 

för företaget som skall sanera byggnaden genom att bygghandlingar tas fram för att få reda 

på vart ämnet finns och därefter kan de lättare kunna välja den metod som är effektivast. En 

likande metod som också kan användas för att enklare kunna planera arbetet är användning 

av checklistor. Kombineras de två metoderna underlättar det saneringsarbetet och det blir 

ekonomiskt lönsamt att sanera. (Andersson, 2007) 

Avskärmning och inkapsling som används för att minimera spridningen av ämnet till till 

exempel ett annat rum eller omgivningen är båda metoder ekonomiskt lönsamma. Dock 

fungerar det inte lika effektivt eftersom att metoderna skjuter fram problemet och det kostar 

mer att sanera längre fram om asbest eller kvarts har spridit sig vidare. (Christensson et.al, 

2012)  

  

Källa: (Brown, 2009) 

Figur 4 - Visar hur dödsfallen i silikos har minskat i Stor Britannien 
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De metoderna som är effektivast att använda sig av för att förhindra spridningen av asbest 

eller kvartshaltigt damm är befuktning eller våtsanering. Metoderna fungerar som en 

sprinkler på en gräsmatta fast med en tunnare vattenstråle för att minimera skador på 

byggnaden. Metoderna är effektivare då de fungerar på större ytor och inte kräver lycka 

mycket förarbete i jämförelse avskärmning där partikelhalten i rummet kan öka. (Karlsson. A 

& Christensson. B, 2007) 

Metoderna som har redovisats för att förhindra exponering av kvarts och asbest fungerar 

som komplement till varandra. Sambandet mellan metoderna är att de fungerar effektivast 

ihop. Avskärmningar i kombination med utsug förhindrar partikelspridning till andra 

områden och utsuget fångar in de partiklar som sprids. Som komplement till utsuget kan 

befuktning reducera antalet partiklar i luften.  

4.2 Exempel på av asbesthanteringen idag 
För cirka 30 år sedan sågs ett tydligt samband på hur risken för lungcancer ökade i relation 

till exponering av asbest, rökning eller båda ämnena samtidigt. Exponering av asbest 

fördubblade risken för lungcancer, rökning tolv-dubblade risken och asbestarbetande rökare 

med åttio. Sambandet som upptäcktes var att asbestarbetare, som rökte, hade betydligt högre 

risk att drabbas av lungcancer i jämförelse med de andra två grupperna. Trots att rökning 

också bidrog till ökad risk för lungcancer förbjöds enbart asbest, dock ej rökning i samband 

med asbesthantering.  

Den största risken för exponering av asbest är vid rivning. Vid rivning av etenitskivor i 

fasader som innehåller bunden asbest är risken för exponering hög men rivs materialet inte 

ned är risken inte lika hög då ämnet är bundet. Öman berättar att så länge rivningsarbetet 

inte genomförs är risken för asbestexponering extremt liten.   

Bristen på information och kunskap gör att det idag blir ett problem att hantera ämnet. Det 

finns välreglerade föreskrifter om till exempel skyddsutrustning men det är inte alltid de 

kommer till hands. Öman talar om att det finns två problem idag vid hantering av asbest i 

samband med rivning och ombyggnation, det första är att känna till förekomsten av asbest 

och andra att yngre arbetare inte har hört talas om ämnet. På grund av att asbest har varit 

utfasat i 30 års tid har det resulterat till att det inte är ett uppenbart problem i dagens 

samhälle som exempelvis radon där regelbundna mätningar görs. 

Öman tillägger att den information och utbildning som finns inte är tillräcklig eftersom 

ämnet i sig inte är aktuellt förrän det upptäckts. Det finns ingen rutinmässig kontroll på att 

en inventering ska genomföras för att upptäcka asbest. Han menar att asbest är ”osynligt” 

och ett okänt problem. Byggbranschen är en bred bransch och behandlar flera olika frågor 

vilket gör det svårt att arbeta med ett specifikt ämne. Öman tillägger att asbest är en av 

tiotusen andra frågor inom byggbranschen och är abstrakt samt känns som ett gammalt 

problem. Det gäller att inse att det finns ett skarpt läge och att det är där missar ofta görs på 

grund av att man inte vet att det materialet som rivs innehåller asbest.  
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Sammanfattningsvis tillägger Öman att det finns många potentiella faror inom 

byggbranschen vilket försvårar behandling av ett specifikt område. Alla är inte experter inom 

flera områden. Generellt läser byggingenjörerna inte många kurser om kemi, material och 

hälsorisker vilket skapar brister bland den kunskap som krävs för att genomföra arbetet.1   

                                                        

1 Robert Öman, Universitetslektor i byggteknik, Mälardalens Högskola, Västerås, 2014-05-19 
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5 DISKUSSION 

Under projektets gång har jag studerat vilka hälsoeffekter som uppstår vid exponering av 

asbest och kvartshaltigt material, om interaktionen med rökning fördubblar risken för 

lungcancer och vilka reducerande åtgärder som kan vidtas. Utöver kunskapsöverblicken om 

ämnena och åtgärderna enligt examensarbetets syfte ville jag även få en djupare inblick över 

hur sambandet ser ut mellan rökning och exponering av asbest eller kvartshaltigt material. 

För att få fram relevant information användes internethemsidor, vetenskapliga artiklar, 

böcker och en intervju med en universitetslektor i byggteknik för att få ett exempel på hur 

asbesthanteringen sker idag. 

Resultatet från litteraturstudien påvisade att exponering av asbest eller kvartshaltigt material 

i samband med rökning ökade eller fördubblade risken för lungcancer beroende på 

exponeringsmängd, storlek och form på partiklarna.  Fördubblingen av risken kan bero på att 

rökning är cancerframkallande på grund av att flimmerhåren i luftstrupen förlorar sin 

funktion att fånga upp partiklar vilket resulterar till att skador uppstår i lungorna. Denna 

parallell kan dras eftersom i yngre ålder informerades man om riskerna med rökning och 

vilka skador som kan uppstå. Trots kunskap om vilka skador som uppstår i andningsorganen 

med rökning finns det brister bland byggnadsarbetare om hur rökning integrerar med asbest 

och kvarts. Det Öman påpekade tidigare beror bristen på kunskapen att utbildningen som ges 

idag ej är tillräckligt samt att ämnet asbest och kvarts behandlas inte förrän vid exponering 

av ämnet eller vid upptäckt av ämnet i byggnaderna. På det viset gör det att behandlingen av 

ämnena försvåras.   

För att arbetet ska effektiviseras och för att reducera exponeringen av asbest och kvarts samt 

minska risken för lungcancer krävs det att arbetsgivaren i tidigt skede uppför en 

handlingsplan, informerar och utbildar sin personal om riskerna samt genomför en 

miljörond där byggnaden undersöks för potentiella ämnen som är skadliga för hälsan enligt 

arbetsmiljöverkets föreskrifter. Enligt Öman finns det brister vid rutinmässiga kontroller om 

asbest förekommer i en byggnad dels för att ämnet har varit utfasat sedan 30 år tillbaka och 

orsakat att ämnet blivit ”osynligt” samt att bristen på att det finns ett skarpt läge skapar 

missar när exempelvis rivning sker vilket jag samtycker med. En annan orsak till varför det 

finns brister vid hantering av hälsofarliga ämnen är att kunskapen är bristfällig, speciellt hos 

yngre samt att byggbranschen är en bred bransch som gör det svårt att behandla ett specifikt 

ämne för sig. 

De metoder som finns för att minimera exponering av ämnet vid sanering fungerar 

effektivast om de kombineras med andra lösningar. En lösning på problemet är införandet av 

checklistor och rutinmässiga kontroller för att snabbt och enkelt upptäcka ämnena enligt min 

åsikt. På längre sikt blir det lättare att upptäcka problemen och risken för att exponeras av 

ämnena kommer att reduceras eftersom att rätt åtgärd kan väljas i tidig fas. De effektivaste 

och mest lönsammaste metoderna är befuktning eller våtsanering eftersom att större ytor 

kan behandlas och att partikelhalten i rummet minskas. Dock har metoderna sina nackdelar 

då byggnaden kan ta skada om det sker ett vattenläckage. Under längre sikt om det ej 

behandlas försvåras asbest- eller kvartssaneringen samt att fukt- och mögelskador uppstår. 
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Sammanfattningsvis tycker jag det absolut viktigaste är att rökare som arbetar med asbest 

eller kvartshaltigt material uppmuntras till att sluta röka för att minska risken för lungcancer. 

Ämnen som är förbjudna på grund av hälsorisken bör också uppmärksammas mer trots att 

användning sker i mindre omfattning. Det för att när väl olyckan är framme skall det snabbt 

kunna åtgärdas och för att anställd personal från början ska ha rätt utrustning på sig. 
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6 SLUTSATSER 

Slutsatserna redovisas nedan i punktform. 

• Asbest och kvarts interaktion med rökning ökade risken för lungcancer bland de 

undersökningar som genomförts.  

• På grund av förbudet av asbest 1973 har det gjort att ämnet har blivit ”osynligt” i 

dagens samhälle och behandlas inte specifikt eftersom att byggbranschen berörs av 

flera olika andra punkter. 

• Åtgärderna som kan vidtas för att minska exponeringen för asbest och kvartshaltigt 

material fungerar effektivast om det används tillsammans.  

• Bättre rutiner och regelbunden utbildning och informationsspridning bland anställda 

som kommer i kontakt med asbest eller kvartshaltigt material bör införas för att 

uppnå kraven i miljömålet Giftfri miljö. Främst för att de yngre saknar den kunskap 

som de äldre har om ämnet asbest i jämförelse med kvartshaltigt material. 

• Byggingenjörer bör undervisas om hälsoeffekter och risker vid kontakt eller 

exponering för farliga ämnen. 

  

7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Fler undersökningar om hur interaktionen av andra cancerframkallande ämnen på cellnivå 

påverkar lungorna skulle vara intressant att få vetskap om. De flesta undersökningar som har 

genomförts baserar sig på kohortstudier under längre perioder. Fler undersökningar om 

hälsoeffekter av kvartshaltig material samt åtgärder kan rekommenderas. 
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Bilaga A - Checklista 
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BILAGA B - Intervju 
2014-05-19 

Närvarande: Robert Öman och Minal Mistry 

Intervju av; Robert Öman, Universitetslektor i byggnadsteknik på Mälardalens Högskola, 

Västerås 

1. Hur ser arbetet ut idag vid hantering av asbest? 

2. Vilka är problemen stöter man på idag? 

 

För cirka 30 år sedan berättar Robert att det fanns tre siffor som man utgick ifrån vilka var; 

2, 12 och 80 vilka är relaterade till risken för lungcancer. Siffran 2 står för asbestarbetare 

inom industrin, åtta för rökare och 80 för asbestarbetande rökare. Här ses ett tydligt 

samband på hur risken för lungcancer ökar i relation till exponering av asbest, rökning eller 

både och. Med andra ord, asbestarbetare fördubblade risken för lungcancer, rökare tolv-

dubblade risken och asbestarbetande rökare dubblade risken för lungcancer med 80. 

Sambandet som sågs var att rökare som jobbar med asbest hade betydligt högre risk att 

drabbas av lungcancer i jämförelse med de andra två grupperna. Robert berättar då att man 

förbjöd användning av asbest men inte rökning trots att rökning också bidrog till risken av 

lungcancer. Det som vore intressant att veta är hur sifforna ser ut idag då det har förändrats 

eftersom att asbest förbjöds under 1970-talet.  

 

Vid sanering av asbest i exempelvis etenitskivor i fasader är risken för exponering av ämnet 

hög men rivs materialet inte ned är risken inte lika hög på grund av att asbest är bundet i 

skivorna. Robert berättar att så länge rivningsarbetet inte genomförs är avgivningen av 

ämnet extremt liten i jämförelse med asbestillverkningen. 

En reducerande åtgärd är att leta upp de bygghandlingar som finns för att lättare kunna 

avgöra vart asbest finns och i vilken mängd för att kunna minska risken för exponering. I 

gamla byggnader har man ganska bra koll på materialen. Robert berättar att bristen på 
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information och kunskap gör att det blir ett problem med att hantera ämnet. Det finns bra 

föreskrifter om hur man jobbar med asbestsanering- och rivning och att det är ganska 

välreglerat när det gäller exempelvis skyddsutrustning. 

Det finns två problem vid hantering av asbest i samband med rivning och ombyggnation, dels 

att känna till förekomst av asbest i gamla byggnader och att ämnet i sig har varit förbjudet 

sedan 1970-talet vilket har gjort att yngre byggnadsarbetare har hört talas om det. Det är 

exempelvis lite skillnad på radon som är aktuellt. Asbest har varit urfasat sedan 30 år tillbaka 

vilket har gjort att det inte är ett uppenbart problem. Här är det viktigt att man har fått den 

utbildningen och kunskapen som krävs för att vara medveten vilka problem som kan uppstå 

vid rivning och sanering. Robert tillägger att den utbildning och information som finns inte 

är tillräcklig eftersom att ämnet i sig inte är aktuellt och har inte använts sedan en lång tid 

tillbaka. Det finns ingen rutinmässig kontroll på att en inventering skall göras för att 

upptäcka asbest vid rivning eller ombyggnation på grund av att asbest är ”osynligt” och ett 

okänt problem enligt Robert.  

Byggbranschen är en väldigt bred bransch och man möts av väldigt många olika frågor inom 

exempelvis teknik, säkerhetsarbeten och föreskrifter. Asbest blir då en av tiotusen andra 

frågor och är ganska abstrakt och känns som ett gammalt problem. De som utförsaneringen 

har rutiner men problemet ligger innan det att man inte känner till att ämnet finns på grund 

av utfasningen. Robert säger att det gäller att inse att det finns ett skarpt läge och att det är 

nu man ska jobba med det samt att det är oftast där missar görs, att man inte vet att det är 

asbest. 

Det finns många potentiella faror och på grund av att byggbranschen är bred gör det svårt att 

behandla ett specifikt område. Alla är inte experter på allt. Generellt de som jobbar med 

byggnader, det vill säga byggnadsingenjörer läser inte mycket om kemi, material och 

hälsorisker vilket gör att det brister. Önskelistan på byggingenjörsprogrammet är stort och 

det är inte alltid att man får med allt.  
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