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Förord 

Examensarbetet har utförts i samarbete med NCC Sverige AB och är den slutgiltiga delen 
av högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik på Örebro universitet. 

Vi båda har valt att läsa utbildningen med inriktning mot byggproduktion och har därför 
haft mycket fokus på arbetsmiljö under utbildningens gång. Vi har valt att skriva om 
kvartsdamm för att ämnet är väldigt omtalat i dagsläget samtidigt som kunskapen 
upplevdes som mycket låg. Att hitta brister i hanteringen av kvartsdamm kan leda till att 
färre personer drabbas av allvarliga sjukdomar, detta motiverade oss.  

Först och främst vill vi tacka hela kontoret på NCC Building Örebro för utmärkt 
bemötande och samarbete vid framtagande av examensarbetet. Ett extra tack riktas till 
John Wagner och Robert Davidsson som bidragit med handledning och 
kontaktinformation under arbetets gång.  

Vi vill även passa på att tacka samtliga personer som ställt upp på intervjuer och gjort 
platsbesöken möjliga.  

Vi tackar även vår handledare Mats Persson, Örebro Universitet och Svensk 
Arbetshygien AB.  
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Abstract  

Quartz dust is a health and safety problem that has serious consequences for the exposed 
workers. The diseases that are due to excessive exposure of silica are silicosis, COPD and 
lung cancer. The quartz dust occurs when building materials that containing quartz are 
processed, such as concrete. The small respirable quartz dust particles that occur during 
processing form scar tissues in the lungs, causing them to lose their capacity. In the past, 
demands have been made that workplaces should carry out their own measurements of quartz, 
but no longer. The new regulation, AFS 2015:2, enable construction sites to use benchmarks 
and circumvent actual measurements in the risk assessment of quartz dust. The study reports 
some of the tools used to reduce exposure to the dust, where the purpose is to find the biggest 
shortcomings of the case company in the construction production and see how the overall 
knowledge looks at the construction sites. 
 
The information for the work has been collected from various sources of information, 
including quantitative surveys, semi structured interviews and information retrieval via the 
Internet where primary sources have been prioritized. Alternative facts have been sorted out 
for a reduced demarcation as the degree project focuses solely on the practical handling of 
quartz dust. The discussion mainly revolved around self-critical assessment of information 
gathering. The discussion has also investigates how the outcome of the report have been 
changed if the focus had been other parts at the start of work. 
 
The case the company is constantly working with risk assessment of quartz to achieve an 
acceptable working environment. A isolating was a problem in dealing with the reference 
values, which means that the company does not use the risk assessment template as an aid. 
When quartz dust is to be assessed in the working preparations, the idea is that the risk 
assessment template facilitates the work. The knowledge of quartz dust was also variable, 
where the employees of the larger companies had good knowledge while the smaller 
subcontractors had inadequate knowledge.  
 
Keywords: Silica dust, quartz, silica SS-EN 689:2018 + AC2019, risk assessment template, 
work environment, crystalline, dust particles, concrete, limit value   
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Sammanfattning 
 

Kvartsdamm är ett arbetsmiljöproblem som kan leda till allvarliga konsekvenser för de 
exponerade yrkesarbetarna. De sjukdomar som ligger till följd för en hög exponering av 
kvartsdamm är framförallt silikos, KOL och lungcancer. Kvartsdammet uppstår då 
byggmaterial som innehåller kvartshaltigt material bearbetas, tillexempel betong. De små 
respirabla partiklarna av kvarts som uppstår vid bearbetningen bildar ärrvävnader i lungorna, 
vilket leder till att dem tappar sin kapacitet. Tidigare har krav ställts att arbetsplatserna ska 
utföra egna mätningar av kvarts, men inte längre. Nya författningssamlingen, AFS 2015:2 gör 
det möjligt för byggarbetsplatserna att använda sig av referensvärden och kringgå faktiska 
mätningar vid riskbedömningen av kvartsdamm. Examensarbetet redovisar några utav de 
hjälpmedel som används för en minskad exponering av dammet, där syftet är att hitta de 
största bristerna hos fallföretaget i byggproduktionen samt se hur den övergripande 
kunskapen ser ut på byggarbetsplatserna. 
 
Informationen till arbetet har samlats in från olika informationskällor, bland annat kvantitativa 
enkätundersökningar, semistrukturerade intervjuer samt informationssökning via internet där 
primärkällor prioriterats. Alternativa fakta har sorterats ut för en minskad avgränsning då 
examensarbetet enbart inriktar sig på den praktiska hanteringen av kvartsdamm.  
 
Examensarbetets resultat förväntas göra företagets riskbedömningsmall för kvartsdamm mer 
hanterbar genom den förenkling som tagits fram under arbetets gång. Diskussionerna har i 
huvudsak kretsat kring självkritisk bedömning av informationsinsamlingen samt hur utfallet 
av rapporten hade ändrats om fokus lades på andra delar vid arbetets början. 
 
Fallföretaget arbetar konstant med riskbedömning av kvarts för att uppnå en fullgod 
arbetsmiljö. En rotorsak var svårigheter kring just hanteringen av referensvärdena som gör att 
företaget inte använder riskbedömningsmallen som ett hjälpmedel. Då kvartsdamm ska 
bedömas i arbetsberedningarna är tanken att riskbedömningen som utförts i ett tidigare skede 
ska underlätta arbetet. Även kunskapen om kvartsdamm var varierande, där de anställda hos 
de större företagen har goda kunskaper medan de mindre underentreprenörerna har bristfälliga 
kunskaper.  
 
Nyckelord: kvartsdamm, kvarts, kiseldioxid, SS-EN 689:2018+AC2019, riskbedömning, AFS 
2015:2, arbetsmiljö, kristallin, dammpartiklar, byggdamm, IVL B2057, gränsvärde, silikos 
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Ordlista 

AFS – Arbetsmiljöverkets författningssamling  

KMA-samordnare – ansvarig person/samordnare för Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö.  

ROT – Renovering Ombyggnad Tillbyggnad 

HEPA - High Efficiency Particulate Arresting (filter), högeffektivt partikelfilter för luft. 

JON – En molekyl eller en atom som har en positiv eller negativ laddning.  

SEG - Similar Exposure Group eller liknande exponeringsgrupp på svenska 

OELV - Occupational Exposure Limit Value eller gränsvärde för yrkesmässig exponering på 
svenska 

IVL – Svenska Miljöinstitutet AB  

USÖ – Universitetssjukhuset Örebro 

APP – mobilapplikation  

Mättnadsånghalt – den mängd vatten luften klarar av att hålla innan vatten utfälls 

Relativ fuktighet – den % halt fukt luften innehåller i förhållande till dess mättnadsånghalt 

Arbetsberedning – Förberedelse, Genomförande och Uppföljning är tre punkter som ingår i en 
arbetsberedning, används vid riskfyllda arbetsmoment. 

Detektionsgräns – Den minsta halt av ett ämne som en analysutrustning kan påvisa eller mäta 

Alveoler – lungblåsor  
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras först bakgrunden till examensarbetet. Sedan redovisas syftet och 
målet med arbetet, samt vilka avgränsningar som gjorts. Kapitlet avslutas med att presentera 
vilka metodval som används under examensarbetets gång.   

1.1 Bakgrund 

Damm består av små luftburna partiklar och förekommer i alla olika miljöer som människan 
vistas i. Partiklarnas storlek och struktur varierar beroende på hur de bildats och vissa 
dammpartiklar är mer farliga för människan än andra. (Arbetsmiljöverket, 2018). Detta 
examensarbete kommer att behandla en viss typ av damm som är vanligt förekommande inom 
byggindustrin, - kvartsdamm.  

När det gällde asbestexponering i arbetslivet vet vi att klyftan mellan kunskap och 
omsättning av kunskapen i praktisk handling hade ett oacceptabelt pris. När det gäller 
kvarts är epidemin tystare för den största sjukdomsbördan är sådana sjukdomar man 
också kan få av andra själ. Det gör problemet mer svårgripbart – men inte mindre 
allvarligt. (Pernilla Wiebert, 2018)  

Bilning, slipning och borrning är exempel på arbetsmoment som skapar en dammig miljö på 
byggarbetsplatser. När dessa arbetsmoment utförs på kvartshaltiga material så kommer 
dammet innehålla respirabla kvartspartiklar. Vid inandning av dessa partiklar utsätts 
personerna för en ökad risk att drabbas av ett flertal sjukdomar. De mest omtalade 
sjukdomarna som kan anknytas till kvartsdamm är silikos, KOL och lungcancer 
(Arbetsmiljöverket, 2019). År 2006 framställdes att över 78 000 personer som arbetar inom 
byggindustrin i Sverige utsätts för kvartsexponering och att hundratals personer beräknas 
avlida varje år.  (Wibert, 2017-08-18) 

Tidigare har det ställts krav på att företagen ska utföra periodiska mätningar av kvartshalten 
på varje byggprojekt. Resultatet från mätningarna skulle även skickas in till arbetsmiljöverket. 
Men i AFS 2015:2, som är arbetsmiljöverkets nyaste författningssamling om kvartsdamm har 
lagkravet tagits bort. Nu ska istället referensvärden från tidigare mätningar användas som 
underlag för riskbedömningen av kvartsdamm. Referensvärdena ska vara framtagna vid en 
mätning där även arbetsplatsförhållandena tydligt ska framgå. Om ett referensvärde ska 
användas i riskbedömningen ställs krav på att driftförhållandet är lika jämfört med 
förhållandet som var vid referensmätningen. Förhållandena som ska framgå är bland annat 
ventilation, arbetsmetoder och maskiner. (Arbetsmiljöverket, 2015).  

De nya föreskrifterna, AFS 2015:2, ställer högre krav än tidigare på att riskbedömningar och 
skyddsåtgärder mot kvartsexponering utförs korrekt av arbetsgivarna. Under 2018 granskade 
arbetsmiljöverket 750 arbetsplatser där kvartsdamm förekom och brister hittades på närmare 
560 av dem. Saknad av åtgärdsplaner och bristfälliga riskbedömningar tillhörde de vanligaste 
bristerna som hittades. (Byggnads, 2018)   
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien har varit att identifiera brister i de arbetsmetoder som används vid 
riskhanteringen av kvartshaltigt material på byggarbetsplatser. Följande frågeställningar har 
lagt grunden i studien för att uppnå syftet:  
 

• Upprättas och följs riskbedömningarna på arbetsplatsen enligt de lagkrav och 
föreskrifter som finns?  
 

• Hur ser yrkesarbetarnas och tjänstemännens kunskap, samt skyddsmedvetenhet ut 
gällande kvartsdamm? 
 

 
Studiens mål har varit att ge företaget ett flertal konkreta förslag på hur nuvarande 
arbetsmetoder kan förbättras. Förhoppningsvis kan examensarbetets resultat användas av hela 
NCC:s verksamhet och ge personalen bättre förutsättningar att hantera kvartsdammet enligt 
AFS: 2015:2.    
 

1.3 Avgränsning 

Examensarbetet har avgränsats till aktuella projekt hos NCC Building AB, region Örebro. Två 
platsbesök har genomförts och resterande projekt har kontaktats via telefon. Examensarbetet 
omfattar 10 veckor, vilket motsvarar 15 högskolepoäng.   
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1.4 Metodik 

 
För att skapa en större förståelse i ämnet inleddes examensarbetet med en omfattande 
litteraturstudie. Fokus inriktades på både tidigare och aktuell forskning i ämnet kvarts samt de 
hälsorisker som exponering av kvarts kan leda till. Eftersom en stor del av examensarbetet 
planerades bestå av att studera hur situationen såg ut på företaget ansågs även en fallstudie 
vara lämplig metod att använda. Fallstudien inriktade sig mot företagets arbetsrutiner med 
riskbedömningar och deras kunskap, samt skyddsmedvetenhet gällande kvartsdamm. För att 
få en bra helhetssyn i examensarbetet kombinerades fallstudien med en kvalitativ- samt 
kvantitativ del. Den kvalitativa delen bestod av dokument från företaget, observationer från 
platsbesök på aktuella byggprojekt, samt intervjuer och samtal med personal. Kvantitativa 
delen bestod av enkätfrågor som besvarades av både yrkesarbetare och tjänstemän. 
 
Det är Fallstudien, litteraturstudien, enkäter, samt intervjuer och samtal som lägger grunden 
för den diskussion och slutsats som tas upp i examensarbetet.  
 
 
 
1.4.1 Litteraturstudie 
 
En omfattande litteraturstudie genomfördes för att ge en övergripande bild och fördjupad 
kunskap i ämnesområdet. Detta ansågs vara nödvändigt för att planera fallstudiens upplägg 
och struktur. Största delen av litteraturstudien genomfördes i examensarbetets uppstart där 
fokus låg på arbetsmiljökrav, skyddsutrustning, arbetsmetoder samt kvartsdammets negativa 
hälsoeffekter. För att kunna dra egna slutsatser och tolka fallstudiens resultat tillämpas 
litteraturstudien som en pågående process genom hela examensarbetets löptid. 
Examensarbetets syfte och mål har varit utgångspunkten vid urval av litteratur. Stor vikt har 
lagts på att granska all information till litteraturstudien, samt egna slutsatser och åsikter på ett 
kritiskt sätt. 
 
 
1.4.2 Fallstudie 
 
Tanken med fallstudien var att förstå hur företagets arbetsmiljörutiner gällande kvartsdamm 
såg ut i dagsläget, därav kan en viss del av studien även ses som en nulägesbeskrivning. 
Studien skulle ge möjlighet att identifiera de brister som existerar, samt ge underlag till 
förbättringsförslag. Riskbedömningar för kvartsdamm på fyra olika byggprojekt i Örebro har 
studerats och granskats med hänsyn till de lagkrav som existerar. För att uppnå 
examensarbetets mål bedöms det att information av olika karaktär samlas in. Verktyg som 
intervjuer, enkäter och samtal med intressenter har därför kombinerats i studien. En mätning 
av kvartshalten för ett arbetsmoment har även utförts.   
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1.4.3 Intervjuer och platsbesök 
 
Urvalet av respondenter och byggprojekt att besöka bestämdes i samråd med handledare från 
företaget. Syftet med intervjuerna var att få en uppfattning om hur synen på arbetsmiljön 
gällande kvartsdamm uppfattades ute på arbetsplatsen. För att upptäcka företagets brister i 
arbetsmiljörutinerna samt skapa en förståelse för varför bristerna fanns ansågs 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer lämpa sig bäst. Målet var att hitta en gemensam faktor 
i bristerna för att kunna arbeta vidare med en potentiell lösning. Intervjuerna genomfördes 
därför med en relativt låg strukturering för att ge respondenten möjlighet att utveckla sina 
tankar kring frågorna samt ge konkreta förbättringsförslag. Anteckningar skrevs efter varje 
intervjufråga och analyserades direkt efter platsbesöket. En kort förklaring kring 
examensarbetets syfte och omfattning informerades till respondenterna innan intervjuerna 
påbörjades.  
 
1.4.4 Samtal med intressenter  
 
Utförandet av denna metod har inte varit av vetenskaplig karaktär men anses som viktig för 
att stärka egna argument och slutsatser i examensarbetet. Samtalen var tänkta att ge ökad 
förståelse för hur byggbranschen och aktuell forskning hanterar kvartsdammets utmaningar. 
Företag och personernas yrkesroll som deltagit i samtalen redovisas i bilaga 4.  
 
 
1.4.5 Enkätundersökning 
 
Syftet med enkätundersökningen var att samla in kvantitativ data om den frågeställning som 
berörde kunskap och skyddsmedvetenhet om kvartsdamm. För att kontrollera att enkäten 
skulle ge ett användbart resultat genomfördes en pilotundersökning. Fullständiga enkätfrågor 
redovisas i bilaga 3.  
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2 Teori 

I detta kapitel som kommer resultatet av litteraturstudien att presenteras. Den inleds med 
information om kvarts och dess skadliga hälsoeffekter, samt vilka skyddsåtgärder som finns. 
Avslutningsvis behandlar kapitlet de generella lagar och föreskrifter som byggbranschen ska 
följa.   

2.1 Kvartsdamm   

Kvarts är ett mineral bestående av kiseldioxid vilket är vanligt förekommande i många av 
Sveriges bergarter. Kvarts finns bland annat i granit och gnejs men finns även i sand, jord och 
sten. Den vanligaste typen av kvarts har en kristallin struktur. Vid högt tryck omformas den 
kristallina strukturen till tridymit eller kristobalit, vilket är en struktur som ses på kiseldioxid i 
vulkanisk sten. Denna typ av kvarts finns inte i den svenska berggrunden. (Backlund & 
Gustasson, 2016)  
 
Det är när kvartshaltiga material bearbetas som själva kvartsdammet uppstår. För att dammet 
ska klassas som kvartsdamm krävs det att materialet innehåller mer än tre viktprocent kvarts. 
Storleken på dammpartiklarna har en avgörande roll för om kvartsdammet räknas som 
respirabelt eller inte. Till respirabelt kvartsdamm hör de partiklar som är mindre än 5µm, 
vilket är 5 tusendelars millimeter. Vid inandning av respirabelt kvartsdamm når partiklarna in 
i lungornas allra minsta beståndsdelar. Människans kropp har svårt att göra sig av med 
kvartsdammet vilket gör att det är denna typ av fraktion som ger upphov till sjukdomar.  
(Arbetsmiljöverket, 2019) 
 
 
 

2.2 Sjukdomar med anknytning till kvartsdamm  

2.2.1 Silikos   
 
Silikos, som även kallas stendammlunga, är en av det mest omtalade sjukdomarna som 
relateras till kvartsdamm. Silikos erkändes som yrkesskada i Sverige 1930. Yrkesskadan är en 
obotlig lungsjukdom som är svår att upptäcka i ett tidigt stadie. Det tar mellan 10 och 30 år 
efter att personen först exponerats för kvartsdamm innan symtomen uppstår. De första 
symtomen som märks är att den drabbade personen lättare blir andfådd, som senare även 
uppkommer endast vid vila. (Arbetshälsoinstitutet, u.d.) 
 
Silikos orsakas av att kristallin kiseldioxid (kvarts) inhaleras och transporteras ända ner i 
alveolerna, som kroppen inte klarar av att bryta ned. Partiklarna kapslas då in i lungvävnaden 
och skapar en ärrbildning. Detta gör att bindvävnaden i lungblåsorna gradvis ökar som medför 
till en minskad lungvolym. Ett flertal studier visar även att exponering av kvartsdamm ökar 
risken för lungcancer. Det finns dock inga belägg som kan visa att risken för cancer ökar utan 
att den drabbade först fått silikos. (Arbetshälsoinstitutet, u.d.)  
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2.2.2 Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)  
 
KOL tillhör en av de obstruktiva lungsjukdomarna, där obstruktion kan förklaras som en 
förträngning i luftvägarna. Precis som silikos är detta en kronisk lungsjukdom som 
kännetecknas av att funktionen på lungorna gradvis försämras. Det finns ett starkt 
sammanband mellan rökning och KOL. Om rökningen kombineras med exponering av 
kvartsdamm som inhaleras ökar riskerna för KOL väsentligt. Funktionsnedsättningen på 
lungorna orsakas av inflammation i luftvägarna, samt emfysem. Emfysem innebär att 
alveolerna i lungorna blivit förstörda och leder sedan till andningsinvaliditet. Om behandling 
inte påbörjas utan detta låter fortskridas kan den drabbade personen avlida till följd av sin 
sjukdom.  (Larsson, 2012) 

 
2.3 Skyddsutrustning  

2.3.1 Luftrenare  
En luftrenare är en fläkt med ett filter monterat på tilluftsidan. Filtret i luftrenaren ska vara av 
modell HEPA och lägst klass H13 för att hantera respirabelt kvarts. Klass H13 filtret renar 
luften med en avskiljningsgrad på 99,95%. Den smutsiga luften som innehåller dammpartiklar 
sugs in genom filtret och renas för att sedan transportera ut den rena luften ut i hög hastighet 
på frånluftssidan. Filtret kapslar in de farliga partiklarna i luften vilket leder till en renare 
atmosfär på arbetsplatsen. Det är viktigt att filtren byts regelbundet. Blir de igentäppta tappar 
de helt sin funktion. Viktigt är också att byta filtret på ett korrekt sätt. Filtret ska inte rengöras 
på plats då partiklarna släpps lös igen och gör att luftrenaren tappar sin funktion. 
(Christensson, et al., 2012) 
 
Att enbart använda en luftrenare vid arbete där respirabelt damm förekommer är inte en 
lösning. Personen som arbetar närmast dammet blir utsatt för en lika hög halt av partiklar med 
som utan luftrenare. Det är bakgrundshalten av damm som minskar med användningen av 
luftrenaren. För att göra arbetsmiljön bättre bör en punktsug monteras närmast det dammande 
arbetet där punktsuget leder bort dammet till ett filter och minskar spridningen på så sätt. Om 
luftrenaren sedan monteras i en slussad dörröppning, kommer ett undertryck bildas i lokalen 
och ren luft kommer automatiskt sugas in i lokalen vilket bidrar till en minimal 
dammspridning. (Christensson, et al., 2012)  
 
2.3.2 Dammsugare 
Dammsugare är vanligt förekommande på arbetsplatser, för flera olika användningsområden. 
För att förhindra spridningen av kvarts används dammsugaren först och främst som punktsug 
där rotorsaken till dammet uppstår. De moment som är vanligt förkommande vid exponering 
av damm är bland annat torrkapning, bilningsmaskiner, slipmaskiner med mera. Det finns i 
dagsläget många bra hjälpmedel som integrerar dammsugaren med verktygen. (Christensson, 
et al., 2012) 
 
Dammsugaren ska även användas vid den sedvanliga städningen på arbetsplatserna då 
gummirakorna har en tendens till att sprida vidare dammet. (Christensson, et al., 2012) För att 
dammsugaren ska kapsla in kvartsdammet måste den, precis som luftrenaren, ha ett HEPA-
filter, klass H13 monterat. Används ett annat filter kommer de allra minsta partiklarna passera 
filtret och nå ut i luften igen. (Arbetsmiljöverket, 2015) 
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2.3.3 Andningsmask 
Det finns flera olika sorters andningsmasker att tillgå, den vanligast förekommande vid arbete 
där kvartsexponering uppstår är en halvmask med P3-filter. Halvmasken täcker användarens 
näsa, mun och haka och hålls på plats med hjälp av justerbara band. Halvmaskerna har en 
maxtid för användning där även tydliga riktlinjer finns gällande filterbyte och förvaring. 
(Arbetsmiljöverket, 2018) 
 
För bästa resultat vid användandet av andningsskydd bör utbildning och praktisk erfarenhet 
finnas hos personerna som utför arbetet med skydden. Det är viktigt att masken används 
under arbetets hela gång, då skyddsfaktorn minskar drastiskt med enbart ett par minuter utan 
andningsskyddet. I diagrammet nedan, figur 1, visas ett scenario om arbetaren under ett 
arbetspass på 8 timmar avlägsnar andningsskyddet under flera mätpunkter. Tillexempel efter 
fem minuters blottning utan andningsskyddet har skyddsfaktorn reducerats till 10%. 
(Arbetsmiljöverket, 2018) 
 

 
Figur 1. Skyddsfaktorns minskning vid exponering mätt i minuter. (Arbetsmiljöverket, 2018) 

 
Skyddet minskar också drastiskt om användaren har skägg eller skäggstubb. Figur 2 visar 
skyddet av hel- och halvmask om användaren är slätrakad, har stubb eller skägg. Det visar sig 
att endast 10% av skyddet består om användaren har skäggstubb och nästintill inget skydd 
finns kvar om användaren har helskägg. (Arbetsmiljöverket, 2018) 
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Figur 2. Skyddsfaktorns minskning med skägg. (Arbetsmiljöverket, 2018) 

Därför rekommenderar arbetsmiljöverket att personer som har skägg ska använda sig utav ett 
visir som täcker hela ansiktet och en huva som täcker hela huvudet. (Arbetsmiljöverket, 2018) 
 
2.3.4 Joniseringsaggregat 
Ett joniseringsaggregat fungerar genom att den sänder ut positivt- och negativt laddade joner i 
luften. De laddade jonerna från aggregatet möter de positiva och negativa jonerna som 
dammet består av i luften. Jonerna parar då ihop sig med sin motpol vilket gör att 
dammpartiklarna blir större partiklar som sjunker till marken snabbare och enklare stannar där 
utan att yra runt. Detta gör det då möjligt att enklare dammsuga ihop dammet med minimal 
spridning. Se figur 3 för smutsig luft och figur 4 för den påbörjade reningen nedan. (Jack 
Midhage AB, 2014)  
 

   
Figur 3. Luften innan joniseringen är påbörjad.  Figur 4. Luften när joniseringen är aktiverad.  
(Jack Midhage AB, 2014)   (Jack Midhage AB, 2014) 

 
I en fallstudie av Ramirent och Erlandssons bygg testades ett joniseringsaggregat vilket hade 
märkbar effekt då det synliga dammet inte steg över knähöjd. Dammet nådde alltså inte upp 
till andningsorganen hos människorna. (Ramirent, u.d.)  
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2.4 Arbetsmetoder 

2.4.1 Inkapsling och Avskärmning 
 
Kvartsdammets partiklar hänger kvar i luften under en mycket längre tid än flertalet andra 
typer av dammpartiklar, vilket medför att partiklarna lätt sprids. Även fast de personer som 
utför det dammande arbetsmomentet använder sig av korrekt skyddsutrustning kan andra 
personer på byggarbetsplatsen riskera att exponeras för kvartsdamm. Metoder som förhindrar 
dammet att spridas till närliggande arbetsområden bör därför tillämpas vid arbeten som ger 
upphov till en hög exponering av kvartsdamm. (Lundin & Lundin, 2015) 
 
Metoder för att förhindra dammspridningen kan vara att arbetsplatsen avskärmas. En 
avskärmning kan bestå av provisoriska väggar av plast där även dörrhål och andra öppningar 
som gör att dammet kan sprida sig täcks för. Viktigt att tänka på är att rummet som skärmas 
av kompletteras med luftrenare. Luftrenarens uppgift är att skapa undertryck i rummet och 
därav minska riskerna att dammet läcker ut. Om möjlighet finns bör inkapslingen ske på ett så 
litet område som möjligt. Detta medför då att luftrenarnas kapacitet att reducera dammet ökar. 
(Lundin & Lundin, 2015) 
 
 
2.4.2 Vattenbegjutning 
 
Genom att fukta materialet innan bearbetning skapas en dammbindande effekt. 
Vid kapning i betong och stenmaterial bör även sågklingan på verktyget fuktas genom 
vattentillförsel under hela kapningsmomentet för att reducera dammet. Vattenbegjutning visas 
ofta vara ett mer effektivt sätt att minska dammet jämfört med punktutsug. Metoden bör 
endast genomföras på oorganiska material, annars finns risk att fuktskador uppstår. Om 
exempelvis en plastmatta limmas på en fuktig betongplatta kan kemiska reaktioner ske. Det är 
därför även viktigt att se till så materialet som vattenbegjuts hinner torka ut tillräckligt innan 
kontakt sker med andra material. (Christensson, et al., 2012) 
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3 Lagkrav/föreskrifter 

Detta kapitel redovisar vilka lagkrav och generella föreskrifter som gäller angående 
kvartsdamm. 

3.1 Generell riskbedömning 

Innan arbete som innefattar hantering av kvartsdamm måste en riskbedömning göras. 
Arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret för att riskbedömningen är korrekt utförd. 
Arbetsgivaren har däremot inga skyldigheter att själv genomföra riskbedömningen. Detta kan 
göras av annan certifierad person. Den riskbedömning som gjorts måste ständigt uppdateras 
allt eftersom arbetet ändras. (Arbetsmiljöverket, 2015) 
 
Riskbedömningen innehåller i grund och botten fem punkter, vilka är följande, citerar: ” 

1. Vilka arbetsmoment som kan innebära risk för exponering för kvartshaltigt 
damm 

2. Källor till uppkomst och spridning av det kvartshaltiga dammet  
3. Driftsförhållanden  
4. Bedömning av exponering i förhållande till det hygieniska gränsvärdet 
5. Bedömning om risken är sådan att åtgärder är nödvändiga.” - 

(Arbetsmiljöverket, 2015) 
 
3.1.1 Referensvärden 
Enligt AFS 2015:2, kan referensvärden för kvartsdamm användas vid hantering av 
kvartshaltigt material. Referensvärdena används istället för att utföra faktiska mätningar på 
arbetsplatsen som föregångaren AFS 1992:16 krävde. För att referensvärden ska användas 
krävs det att driftsförhållandena är lika på arbetsplatsen som det var där mätningen gjordes 
från början. Förhållandena varierar bland annat med avseende på:  

• typen av verksamhet  
• om arbetet sker inomhus eller utomhus 
• mängden kvartshaltiga partiklar i materialet  
• maskiner  
• ventilation etcetera  

Om referensmätningen är väl dokumenterad med driftsförhållanden kan den alltså användas 
som underlag till riskbedömning. Dock måste tydlig dokumentation finnas tillgänglig för 
kontroll på arbetsplatsen. (Arbetsmiljöverket, 2015) 
 
Om arbetsgivaren inte kan bedöma risker och klargöra vilka åtgärder som behövs för en 
minskad exponering kan riskbedömningen behöva kompletteras.  Då referensvärden inte kan 
användas, kan kompletteringen ske genom mätning av certifierad mättekniker ske. 
Arbetsmiljöverket kan också ställa krav, enligt arbetsmiljölagen 1977:1160, att arbetsgivaren 
ska göra fysiska mätningar för en komplett riskbedömning. (Arbetsmiljöverket, 2015) 
 
3.1.2 Gränsvärden  
Gränsvärden för kvartshaltigt material, CAS-nr 14808-60-7, mäts i mg/m3. Enligt AFS 2018:1 
för respirabel fraktion av kvartsdamm, ligger det hygieniska gränsvärdet på 0.1 mg/m3.  
Kvartsdammet är även betecknad med bokstäverna C, M där:  
C – Ämnet är cancerframkallande  
M – Medicinska kontroller, periodisk läkarundersökning. (Arbetsmiljöverket, 2018) 
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3.1.3 Medicinska kontroller 
Arbetsgivaren är skyldig att ordna medicinska kontroller enligt AFS 2005:6. Kontrollen ska 
vara en omfattande undersökning av arbetstagaren, i den omfattning att den kan ligga till 
grund för en tjänstbarhetsbedömning. Undersökningen ska ske med högst 36 månaders 
mellanrum från det att arbetet påbörjades. (Arbetsmiljöverket, 2005). Den medicinska 
kontrollen gäller för arbetstagare som arbetar i en miljö där kvartshaltigt damm exponeras, där 
gränsen överskrider halva hygieniska gränsvärdet, det vill säga 0.05 mg/m3. Arbetstagaren ska 
arbeta minst 20 timmar i veckan och sammanlagt tre månader eller mer per år. 
(Arbetsmiljöverket, 2015) 
 
3.1.4 Sanktionsavgift   
Arbetsgivaren är skyldig enligt AFS 2015:2 att erhålla dokumentation om vilka aktuella 
arbetsplatsförhållanden som gäller enligt punktlistan som är beskriven i 4.1. Det ska även 
finnas dokumentation om vilka arbetstagare som behöver genomgå medicinska kontroller 
enligt kapitel 3.1.3. Det ska även finnas datum och underskrift av arbetsgivare som ansvarar 
för riskbedömningen. All dokumentation ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen, digitalt eller i 
pappersform. (Arbetsmiljöverket, 2015) 
 
Om dokumentationen inte finns eller är bristfälligt ifylld kommer en sanktionsavgift att delas 
ut. Sanktionsavgiften varierar mellan 15 000 och 150 000 SEK beroende på antalet anställda. 
Ett företag med 500 eller fler sysselsatta är vitet takbeloppet, 150 000 kr. Annars beräknas 
vitet efter följande formel:  
 
”Avgift = 15 000 kronor + (antalet sysselsatta – 1) x 271 kr” (Arbetsmiljöverket, 2015) 
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3.1.5 Provtagning av kvartsdamm 
Vid en provtagning av kvartsdamm är det alltid det respirabla kvartsdammet som mäts och 
analyseras. Mätningen kan ske på både kristallint- och kristobalit kvarts. Den sistnämnda är 
en högtemperaturform av kvarts, se kapitel 2.1. Denna typ av kvarts förekommer främst i 
gjuteriverksamheter och därför är mätningar av kristallint kvarts mer aktuellt ute på svenska 
byggarbetsplatser. (Swedish Standards Institute, 2019) 
 

 
Figur 5. Flödesschema för mätning av kvartsdamm enligt Europeiska standarden SS-EN 689:2018+AC2019 (Swedish 
Standards Institute, 2019). 

Flödesschemat i figur 5 redovisar processen av en kvartsmätning eller mätning av liknande 
exponeringsgrupp, SEG. Om den yrkesmässiga exponeringsbedömningen skiljer sig från 
gränsvärde för yrkesmässig exponering, OELV, ska kontrollåtgärder genomföras. Om så är 
fallet måste en ny första exponeringsbedömning genomföras för att gå vidare till nästa steg. 
Om förändringar som görs på arbetsplatsen kan påverka exponeringsförhållandena måste även 
en ny bedömning göras. (Swedish Standards Institute, 2019) 
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För att resultatet av en mätning ska kunna användas som ett gränsvärde måste mätningen 
utföras av en certifierad mättekniker. Efter avslutad mätning ska värdena analyseras i ett 
laboratorium och en utförlig rapport ska skrivas. Rapporten ska innefatta följande punkter:  

- vilken typ av arbete som utförs och vilka verktyg som används 
- vilken temperatur och lufttryck som tillhandahålls 
- i vilket utrymme mätningen genomförs  
- luftrörelser i utrymmet där mätningen genomförs   
- varifrån dammet kommer 
- driftstid för mätningen  
- hur städningen genomförs (Swedish Standards Institute, 2019) 

 
Vid en intervju på universitetssjukhuset i Örebro, avdelning instrumentpoolen, intervjuades 
bland annat en mättekniker. Syftet med intervjun var att få en ökad förståelse för hur en 
mätning ska genomföras. För fullständiga intervjufrågor, se bilaga 2.  
 
De redskap som behövs vid utförandet av mätning för kvartsdamm behövs följande; en 
högflödespump, föravskiljare SKC, flödesmätare, en adapter och ett membranfilter för att 
samla kvartspartiklarna. Högflödespumpen sitter på en sele och personen som ska utföra 
arbetsmomentet ska bära selen. Pumpen har ett konstant flöde på 2.5 liter/minut. Flödet 
kontrolleras med en flödesmätare vid mätningens startpunkt. Munstycket som suger in 
dammpartiklarna ska sitta i andningszonen, det vill säga i axelhöjd. Mätningen i tid ska helst 
ske 75% av en arbetsdag, det vill säga 6 av 8 timmar av en normal arbetsdag. Gränsvärdet, 0.1 
mg/m3, är ett värde för exponering över tid. För ytterligare förklaring hur utrustningen ska 
användas, se figur 6. (Instrumentpoolen, 2019)  
 

 
Figur 6. Förtydligande bild för mätning av kvartsdamm (Bergström, 2017). 
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4 Koncernen NCC  

Här redovisas kort information om företaget och deras arbetsmiljöpolicy, samt arbetsmetoder 
som används vid hantering av kvartsdamm. 
 
NCC, Nordic Construction Company är ett utav nordens största byggbolag. Koncernen består 
idag av fem affärsområden, NCC Building Sweden, NCC Building, NCC Infrastructure, NCC 
Industry och NCC Property Development. Tillsammans har de en omsättning på 57 Mdr sek 
och har totalt 16 500 medarbetare runtom i norden. (NCC, u.d.) 
 

4.1 NCC:s arbetsmiljöpolicy  

I NCC:s arbetsmiljöpolicy beskriver de att företaget jobbar mot en nollvision. Nollvisionen 
innebär att det inte ska ske några olyckor överhuvudtaget på koncernens alla arbetsplatser. 
Samtliga medarbetare har ett ansvar att delta i ett arbete för en säkrare arbetsplats för att öka 
riskmedvetenheten med arbeten som utförs. De strävar efter att se rotorsakerna för problemen 
i alla faser, för att eliminera dem i ett tidigt skede. Det är också viktigt med återkoppling så 
samma typer av fel kan kartläggas och förebyggas. (Dalenius, 2016) 
 
För att få en säkrare arbetsplats utbildas NCC:s medarbetare i arbetsmiljö. Arbetsgivaren ser 
till att rätt kompetens finns på arbetsplatsen, rätt kompetens på rätt plats. Innan arbetet 
påbörjas ska en muntlig information ges till yrkesarbetarna. Informationen innehåller fakta 
angående de risker som finns samt de ordningsregler som finns på arbetsplatsen. Efter 
avslutad genomgång kvitterar yrkesarbetaren att personen har tagit del av informationen. 
(Lundgren, 2018)  
 
NCC hänvisar att lämpligt andningsskydd ska användas i dammiga miljöer, med en speciell 
föreskrift för kvartsdamm. I de situationer där kvartsdamm förekommer ska en halvmask med 
filtermodell P3-användas. Vid hanteringen av kvartsdamm ska dammspridning minskas 
genom användandet av våttorkning eller av en dammsugare med HEPA-filter, klass H13. 
(Lundgren, 2018) 
 
NCC ingår i ett projekt tillsammans med flera andra stora byggentreprenörer i Sverige. Det är 
SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, som håller i projektet. Arbetet går ut på att 
få fram korrekta referensvärden, vilket medför att yrkesarbetarna inte utsätts för en icke 
tolererbar nivå kvarts. (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, 2017)  
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4.2 Riskbedömningar hos NCC 

På NCC:s intranät finns en instruktion för hantering av kvartsdamm som hänvisar till diverse 
av arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Det finns en riskbedömningsmall som ska 
användas där de referensvärden som redan mätts finns inskrivna. Referensvärdena är märkta 
efter om det är tagna från IVL B2057 eller enligt mätning av NCC. [internt material] 
 
I IVL B2057 rapporten är förhållandena för referensmätningarna tydligt beskrivna, allt 
gällande ventilation till storlek på rummet. Det finns även beskrivna åtgärder för att minska 
exponeringen av kvartsdamm. Syftet med riskbedömningsmallen är att vid en korrekt ifyllnad 
uppfylls de lagkrav som är satta. Riskbedömningsmallen ska också vara ett hjälpmedel vid 
framtagandet av arbetsberedningar. (Christensson, et al., 2012) 
 
Riskbedömningarna görs på olika sätt beroende på arbetsplatsens storlek och omfattning. På 
ett större projekt sitter det oftast en KMA-samordnare på plats, som tillsammans med 
platschefen går igenom de arbetsmoment som kan komma att utföras på arbetsplatsen. De 
tillsammans kvalificerar olika åtgärder med avseende på lokalstorlekar och andra förhållanden 
som är satta med gränsvärden. Åtgärderna räcker för att komma på en godkänd nivå för 
exponering av respirabelt kvartsdamm. NCC utgår alltid från 30 vikt-% kvarts i betong vid 
bearbetning. [internt material] 
 
4.2.1 Generell riskbedömningsmall 
 
NCC har med hjälp av deras arbetsmiljöingenjörer tagit fram en generell riskbedömningsmall 
för hantering av kvartsdamm. Riskbedömningsmallen innehåller rådata med den information 
som krävs enligt AFS 2015:2 för att klara lagkraven från arbetsmiljöverket. Den rådata som 
står beskriven i mallen är bland annat vilken typ av redskap samt arbetsmoment som är 
aktuella, vad gränsvärdet är efter att åtgärder gjorts samt vilka åtgärderna är. 
Riskbedömningsmallen har inte skett i samråd med de andra stora entreprenörerna i Sverige. 
Instruktionen som nämns i början av kapitel 4.2 är en punktlista som ska underlätta ifyllandet 
av riskbedömningsmallen. Instruktionen hänvisar till de olika arbetsförfattarsamlingarna som 
kraven tagits från, problemet är dock att även den är gles på information för det praktiska 
ifyllandet av riskbedömningsmallen. [internt material] 
 
Vanligtvis är det projektets KMA-samordnare eller platschef som gör riskbedömningen. Vid 
ifyllnad av mallen ska de arbetsmomentet som kommer utföras på arbetsplatsen kryssas i. Det 
reella driftförhållandet på de moment som ska utföras måste även anges. Det vill säga om 
arbetet sker inomhus eller utomhus samt om lokalen är stor eller liten. Därefter är det upp till 
ansvarig person, KMA eller platschef att avgöra om förhållandena är likvärdiga, bättre eller 
sämre och på så sätt avgöra om arbetsmomentet kräver ytterligare skyddsåtgärder. Se figur 7. 
[internt material]  
För en förstorad bild av generella riskbedömningsmallen, se figur 15 och figur 16 i kapitel 
7.1. 

 
 
Figur 7. Generella riskbedömningsmallen för kvartsdamm hos NCC. [internt material] 
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4.2.2 Arbetsberedningar  
 
Om arbete som innefattar någon eller några av de 13 särskilda riskerna förekommer behövs en 
arbetsberedning genomföras för att få en fullständig arbetsmiljöplan. I arbetsberedningen 
behöver bland annat det aktuella arbetsmomentet beskrivas utifrån förhållanden, vilka av 
riskerna som förekommer samt att yrkesarbetarna med deras behörigheter listas upp. Efter att 
yrkesarbetarna tagit del av informationen ska de kvittera att de läst igenom och godkänner 
arbetsberedningen. [internt material] 
 
Det finns en enskild punkt i arbetsberedningen där särskilda arbetsmiljörisker ska listas upp. 
Här ska kvartsdamm föras in om det förekommer i arbetsmomentet. Därefter ska åtgärder som 
är tagna från den generella riskbedömningsmallen föras in i arbetsberedningen. 
Arbetsberedningens syfte är att informera yrkesarbetarna hur förebyggande arbete leder till en 
minskad exponering av kvartsdamm. När arbetstagarna läst igenom arbetsberedningen ska de 
också ha koll på vilka skyddsåtgärder som gäller för en minskad kvartsexponering. Se kapitel 
4.1. Det är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla rätt skyddsutrustning och hjälpmedel till 
egen personal. [internt material] 
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5 Empiri 

I detta kapitel redovisas genomförandet av empiridelen. Den är indelad i platsbesök och 
intervjuer, samtal, utförande av kvartsmätning samt enkätundersökning.  

 

5.1 Platsbesök Almby skolan – ROT  

Vid platsbesök på Almbyskolan intervjuades platschefen för projektet. För fullständiga 
intervjufrågor se bilaga 1.  
 
Då ett ROT-projekt har andra förhållanden ansågs detta som ett intressant projekt att besöka. 
Det som gör ROT-projekten speciella är att byggnaden hela tiden är mer eller mindre tät, samt 
att rivning i små utrymmen är vanligt förekommande. Det som noterades var att platschefen 
på det aktuella projektet har stor skyddsmedvetenhet samt stor kunskap om just kvarts och 
dammiga miljöer. 
 
Det blir dammiga miljöer hur försiktigt det än rivs. För att åtgärda exponeringen av damm på 
bästa sätt gjordes det en hel del förberedelser. De absolut dammigaste områdena avskärmades 
under rivningen för att minska risken för spridning av dammet. Evakueringsfläktar 
monterades även i byggnaden. Fläktarna skapade ett undertryck som gjorde att dammet följde 
med ut och ny, ren luft kunde tillsättas samtidigt som ett flertal luftrenare stod och renade 
luften. När rivningen var som värst byttes filter i luftrenarna ett par gånger om dagen. De mest 
utsatta yrkesarbetarna hade speciella andningsmasker som tillsatte friskluft för en ytterligare 
minskning för kvartsexponering. Dammiga golv var ett av de största problemen på 
byggarbetsplatsen. Eftersom ett flertal personer arbetade samtidigt på arbetsplatsen ledde det 
till mycket rörelse i byggnaden, vilket exponerar damm. Detta åtgärdades genom att en primer 
som binder damm lades i gångstråken. (Almbyskolan-Platschef, 2019) 
 
De brister som platschefen har upptäckt under projektets gång är att medarbetarna inte har full 
koll på hur ofta filtren i andningsmaskerna ska bytas. De har inte heller vetskap om hur 
andningsskydden ska förvaras då de inte används, även fast ledningen har informerat om 
skötsel av filter verkar det inte som att alla har tagit till sig informationen. (Almbyskolan-
Platschef, 2019) 
 
Platschefen påpekade även att det är för mycket fokus gällande mallen för kvarts. Om 
arbetsmiljöverket kommer ut på en kontroll kollar de enbart om formuläret är korrekt ifyllt 
och att det finns på plats. De har inget större intresse av att se hur det faktiskt ser ut på 
arbetsplatsen. Platschefen menar påpekar svårigheter med att fylla i formuläret på rätt sätt. 
Med rätt sätt menas så som arbetsmiljöverket vill ha de. Dock medger platschefen att det 
aktuella tillståndet på arbetsplatsen är betydligt bättre än vad riskbedömningsmallen visar. Det 
är ute på projekten yrkesarbetarna blir utsatta för kvartsdammet, inte på kontoret menar 
platschefen.  (Almbyskolan-Platschef, 2019) 
 
Det finns krav på vilka andningsskydd som ska användas. Andningsskydden ska vara lägst 
halvmask med P3-filter vid hantering av kvartshaltiga material. Några utav yrkesarbetarna vill 
inte använda dessa masker utan vill istället använda de traditionella, mindre varianterna av 
engångsmunskydd. Dessa masker är enligt NCC:s arbetsmiljöpolicy för dammiga arbeten 
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förbjudna att användas. De borde därför sluta säljas till NCC:s personal menar platschefen. 
Det borde helt enkelt vara köpstopp av dessa hos återförsäljarna. (Almbyskolan-Platschef, 
2019) 
 
Ett önskemål från platschefen är att det borde finnas en KMA-samordnare på plats för alla 
byggprojekt. Samordnaren behöver inte nödvändigtvis vara på arbetsplatsen hela byggtiden 
men i alla fall några veckor vid uppstart av projektet. (Almbyskolan-Platschef, 2019) 

5.2 Platsbesök Parkeringshus Universitetssjukhuset 

NCC bygger Örebros största parkeringshus som kommer få över 800 parkeringsplatser. 
Parkeringshuset kommer att bestå av fem våningsplan ovan mark för parkering, ett bottenplan 
där en logistikcentral byggs. Även ett skyddsrum och kulvertar som kopplar samman 
logistikcentralen med sjukhuset kommer att finnas i källarplanet. (NCC, 2016) 
 
Att besöka parkeringshuset var aktuellt med tanke på den stora mängd betong som används i 
projektet. Det ansågs även intressant att undersöka hur riskbedömningen hanteras på ett större 
och mer komplext projekt. Vid platsbesöket intervjuades KMA-samordnaren för projektet och 
en utav arbetsledarna. Fullständiga intervjufrågor redovisas i bilaga 1.  
 
Arbetsledaren nämner att kunskapen och framförallt riskmedvetenheten om kvarts hos 
yrkesarbetarna har blivit allt större de senaste åren. Riskmedvetenheten märks genom att 
yrkesarbetarna kommer och frågar efter masker, luftrenare och dammsugare samt ifrågasätter 
riskarbeten oftare än förr, framförallt NCC:s egna yrkesarbetare. Det finns fortfarande 
förebyggande arbete som kan förbättras, främst vid små arbetsmoment som inte är 
tidskrävande. Arbetsledaren menar att det förekommer slarv med skyddsutrustning vid de 
mindre arbetsmomenten. Anledningen till detta slarv är att det tar längre tid att hämta 
skyddsutrustningen än vad det tar att utföra själva arbetet. NCC har utfört en internrevision på 
detta projekt men arbetsmiljöverket har inte varit på plats och utfört någon kontroll. 
(Parkeringshus-Arbetsledare, 2019) 
 
Vid intervjun med KMA-samordnaren inriktades intervjufrågorna frågor mot de 
riskbedömningar som utförts gällande kvartsdamm på projektet. KMA-samordnaren har 
tillsammans med platschefen fyllt i den generella riskbedömningsmallen i samband med 
projektets start. Det nämns att viss information i mallen är svår att tolka och tror att mer 
utbildning om kvarts skulle behövas. Något arbete med den ifyllda riskbedömningsmallen 
förekommer inte under projektets gång. (KMA-Parkeringshus, 2019) 
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5.3 Samtal med personal på andra byggprojekt  

Ett samspråk med personal på projekt utöver platsbesöken har valt att göras med de största 
och mest komplexa projekten som NCC har i Örebro stad. De projekt som valts att studera är: 

- H-huset på universitetssjukhuset som är ett högteknologiskt sjukhus med stor volym.  
- Örebros nya kulturkvarter med stadsbibliotek och en kulturskola.  

Dessa projekt är stora till volymen samt till pris, vilket gör att det gjorts stora insatser på 
bland annat arbetsmiljö och säkerhetstänk. Detta ansågs gynna examensarbetet. 
 
Alla de stora byggprojekten i Örebro stad har kontaktats med frågor gällande kvartsdamm, via 
telefon eller platsbesök som ovan. Samtalen har skett med platschefer, arbetsledare eller 
KMA-samordnare, där NCC:s riskbedömningsmall om kvartsdamm har diskuterats. De 
kontaktade personerna har framfört en gemensam åsikt, att mallen om kvartsdamm är svår att 
fylla i på ett korrekt sätt. Då mallen är svår att tolka används den heller inte som ett 
hjälpmedel. Riskbedömningsmallen fylls i efter bästa förmåga enbart för att det är ett lagkrav, 
vilket gör att den tappar sitt syfte. En skillnad som upptäckts är att de projekt som har en 
KMA-samordnare har en betydligt bättre ifylld riskbedömning än de projekt som saknar 
KMA-samordnare.  

5.4 Enkätundersökning 

Detta kapitel redovisar en övergripande bild av de frågor som enkäterna innehöll samt vad 
respondenterna svarade. Undersökning är indelat i tre områden - Kunskap om kvartsdamm, 
Information om kvartsdamm och Skyddsåtgärder mot kvartsdamm.   
 
Enkäter har lämnats ut på två olika byggprojekt i Örebro. Ett ROT-projekt och en 
nybyggnation. NCC är huvudentreprenör på båda projekten. Respondenterna har varit NCC:s 
egna yrkesarbetare och tjänstemän, samt underentreprenörer som arbetar tillsammans med 
fallföretaget. I figur 8 redovisas fördelningen på de kön som besvarat enkäten.  
 

 
Figur 8. Könsfördelning av de besvarade enkäterna från två utav NCCs projekt i Örebro. Projekten var en nybyggnation och 
ett ROT-projekt.  
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Figur 9 redovisar vilka frågor som ställts för att undersöka kunskapen om kvartsdamm. I 
samma figur redovisas även hur respondenterna besvarat frågorna. 
 

 
Figur 9. Enkätfrågor 1-4, frågorna redovisar hur kunskapen om kvartsdamm ser ut på byggprojekten.  

 
Figur 10 redovisar vilka frågor som ställts för att undersöka ifall information om kvartsdamm 
fanns tillgänglig på byggarbetsplatsen och om den i sådana fall användes. I samma figur 
redovisas även hur respondenterna besvarat frågorna.  
 

 
Figur 10. Enkätfrågor 1-2 under rubriken hanteringen av kvartsdamm. Frågorna redovisar hur företaget hanterar 
kvartsdammet.  
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Figur 11 redovisar vilka frågor som ställts för att undersöka respondenternas 
skyddsmedvetenhet. I samma figur redovisas även hur respondenterna besvarat frågorna. 
  

 
Figur 11. Enkätfrågor 1-3 under rubriken påståenden om skyddsåtgärder. Redovisar hur vida kunskapen ser ut vid 
användandet av tillgänglig skyddsutrustning.  

 
 
Figur 12 redovisar en fråga gällande respondenternas skyddsmedvetenhet vid grovstädning. I 
samma figur redovisas även respondenternas svar.  
 

 
Figur 12. Fråga 4 under rubriken påstående om hur städningen vanligtvis genomförs. Redovisar vilken typ av redskap som 
vanligtvis skulle användas vid städning på arbetsplatsen.   
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5.5 Egna referensmätningar  

En referensmätning av kvartsdamm utfördes på ett utav NCC:s projekt i Örebro. Projektet var 
parkeringshuset USÖ där en golvyta om cirka 1 m2 slipades. Arbetet genomfördes för att nå 
en acceptabel plushöjd på bjälklaget inför kommande pågjutning av hårdbetong. Den 
befintliga betongen slipades ned med hjälp av en handhållen Flex LD 15- 
10 125R. Den handhållna slipmaskinen hade ett punktsug kopplat till sig, en dammsugare av 
modell Dustcontrol Tromb. Även två luftrenare av typ Pullman Ermator A2000 (2000m3/h) 
var placerade intill momentutövaren. Momentutövaren bar bland annat en halvmask med P3-
filter.  
 
Referensmätningen gjordes utav Svensk Arbetshygien i Katrineholm, där även proverna 
analyserades. Svensk Arbetshygien utförde även rapporten för mätningen då det framtagna 
värdet kan användas som ett referensvärde till kommande projekt. Se bilaga 5. 
 
5.5.1 Riskbedömning  
En aktuell arbetsberedning gjordes utav underentreprenören som utförde arbetet. 
Arbetsberedningen innehöll bland annat information om att kvartsdamm kommer exponeras 
vid arbetet. Då kvartsdamm kommer exponeras fanns en lista med de hjälpmedel som skulle 
användas vid arbetet för en minskad kvartsexponering. Dessa hjälpmedel stämde överens med 
vad som användes. Längst ned i arbetsberedningen fanns en egenkontroll som även den var 
korrekt ifylld. [internt material] 
 
5.5.2 Utförande av mätning  
Mätningen av respirabelt kvarts sker genom en personburen mätutrustning, samma princip av 
mätutrustning som beskrivs i kapitel 3.1.5 ovanför att få det hygieniska gränsvärdet. 
Mätutrustningen placerades på en underentreprenör. Flödespumpen applicerades i en sele på 
personens höft och föravskiljaren placerades cirka en decimeter under hakan för att vara i 
andningszonen. Det konstanta flödet uppmättes till 2,5 l/min genom flödesmätaren. 
Mätutrustningen var påslagen under arbetets hela gång, från det att arbetet påbörjades tills den 
slutliga städningen var färdig, mätperioden var 64 minuter. För exakt beskrivning, se bilaga 5.  
 
5.5.3 Granskning  
Då mätningen varade en kort period kunde enbart ett ”mindre än värde” fås, vilket betyder att 
halterna av kvarts var under detektionsgränsen. Trots detta visade mätningen ett resultat av 
respirabelt kvarts i luften var <0,032 mg/m3. Mätningen visar att exponeringen av respirabelt 
kvarts motsvarar <32% av det hygieniska gränsvärdet. Se bilaga 5.  
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6 Resultat och Analys 

Kapitlet redovisar först en saklig och objektiv resultatdel. Den följs sedan upp med en 
förklarande och tolkande analysdel. Resultatdelen presenterar de resultat som framtagits 
genom intervjuer, platsbesök, enkäter och samtal med intressenter. Resultatet är indelat efter 
de frågeställningar som framgår i kapitel 1.2 ”Syfte och mål”. 
 

6.1 Respondenter 

De respondenter som deltagit i studien redovisas i tabell 1. Deras anonymitet behålls genom 
att namnen kodats om till R1, R2, R3 och så vidare.  
 
Tabell 1. Tabellen visar hur de tillfrågade respondenterna behandlas i studien. Deras anonymitet påvisas konkret genom att 
namnen kodats om till ”R” följt av ett nummer.  

Respondent, 
nr 

Yrkesroll  Arbetsplats Fyllt i 
riskbedömningsmallen 
(Ja/Nej/Ej relevant) 

R1 Platschef  Almby-skolan Ja 
R2 Arbetsledare Parkeringshus 

Universitetssjukhuset 
Nej 

R3 KMA- samordnare Parkeringshus 
Universitetssjukhuset 

Ja 

R4 KMA- Samordnare H-Huset 
Universitetssjukhuset 

Ja 

R5 KMA- Samordnare Kulturkvarteret 
Örebro 

Ja 

R6 Mättekniker Instrumentpoolen,  
Universitetssjukhuset 

Ej relevant 

R7 Mättekniker Svensk Arbetshygien 
Katrineholm 

Ej relevant  

R8 Arbetsmiljöingenjör NCC 
 

Ej relevant 

 

6.2 Upprättas och följs riskbedömningarna enligt de lagkrav och 
föreskrifter som finns?  

Riskbedömningar:    

Samtliga fyra byggprojekt som ingått i fallstudien har kunnat visa upp att företagets generella 
riskbedömningsmall bearbetats. På tre av projekten har en KMA-samordnare deltagit i arbetet 
med riskbedömningen. Dessa tre riskbedömningar håller högre kvalité än den fjärde, som 
enbart genomfördes av platschefen. Samtliga respondenter har påpekat svårigheter med att 
tolka riskbedömningsmallen. R3 nämner bland annat att mer utbildning i ämnet hade behövts. 
R1 påpekar att en tydlig manual för hur arbetet ska gå till saknas. NCC har haft egna 
arbetsmiljöingenjörer som skapat denna mall utifrån IVL-rapport B2057. Vid granskning av 
mallen så identifierades att det förekom data från IVL-rapporten som var felaktigt ifylld. 



 

 
 

27 

 

Riskbedömningarnas brister gentemot lagkrav och föreskrifter:   
 
Sammanlagt studerades fyra olika riskbedömningar och ett flertal brister har identifierats. 
Främsta bristen var att driftförhållandet på de riskfyllda arbetsmomenten inte dokumenterats 
korrekt. Denna brist förekom på tre av fyra projekt. En av riskbedömningarna saknar även 
dokumentation på några av de arbetsmoment som har utförts.   
 

6.3 Hur ser yrkesarbetarnas och tjänstemännens kunskap, samt 
skyddsmedvetenhet ut gällande kvartsdamm? 

Enkätundersökning – Kunskap om kvartsdamm:  
 

1. Är de större partiklarna av kvarts mer skadliga än de små partiklarna?  
- Rätt svar på denna fråga är NEJ. 73% svarade NEJ och 13% svarade VET EJ.  

 
2. Kan inhalering av kvartsdamm under en längre tid leda till obotliga lungsjukdomar? 
- Rätt svar på denna fråga är JA. 100% svarade JA.  

 
3. Finns det en ökad risk att få cancer om du blir utsatt för kvartsdamm? 
- Rätt svar på denna fråga är JA. 73% svarade JA, 10% svarade NEJ och 17% svarade 

VET EJ.  
 

4. Kan alla kvartspartiklar ses med blotta ögat? 
- Rätt svar på denna är NEJ. 93% svarade NEJ och 7% svarade VET EJ.  

 
En sammanställning av denna del som behandlar ämnet Kunskap om kvartsdamm resulterade i 
88% korrekta svar.  
 
 
Enkätundersökning – Information om kvartsdamm: 
 

1. Finns hanterings- och skyddsrutiner tillgängliga på arbetsplatsen för arbeten som 
innefattar kvartsexponering?  

- 67% svarade JA på denna fråga, 7% svarade NEJ och 26% visste inte om det fanns 
några hanterings- eller skyddsrutiner. 

 
2. Om du svarade JA på frågan ovan, används dessa? 
- Här svarade 88% JA och 12% NEJ. 

 
Enkätundersökning – Skyddsåtgärder: 
 

IVL-rapport B2057 ligger till grund för de korrekta svarsalternativen nedan, dessa markeras 
med grön text. 

1. Är en dammfälla/luftrenare en godkänd åtgärd för att minska kvartsdammet i luften 
vid skyffling av bilat material inomhus? 
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- Rätt svar på denna fråga är NEJ. 57% svarade JA, 23% svarade NEJ och 20% 
svarade VET EJ.  
 

2. Skulle du vanligtvis använda en halvmask med P3-filter vid borrning av ett hål, 
⍉12mm, i betong? 

- På denna fråga svarade 10% JA, 80% svarade NEJ och 10% svarade VET EJ.   
 

3. Finns utsug som kan monteras på handhållen bilmaskin på din arbetsplats? 
- På denna fråga svarade 37% JA, 40% svarade NEJ och 23% svarade VET EJ.  

 
4. Vid grovstädning av en dammig arbetsyta på arbetsplatsen, vilket av dessa redskap 

skulle du vanligtvis använda? 
-  53% svarade Gummiraka och 47% Svarade Dammsugare. 

Intervjuresultat:  
De tjänstemän som deltog i intervjuerna besatt en god övergripande kunskap om ämnet 
kvartsdamm. Samtliga upplyser att ämnet är aktuellt och att de märker en skillnad på 
arbetsmiljötänkande nu jämfört med några år tillbaka. R3 nämner dock att mer utbildning 
inom ämnet hade varit bra. Vid ett av platsbesöken nämner R2 i intervjun att det finns en ökad 
risksmedvetenhet även hos yrkesarbetarna. Men personen nämner även att slarv med 
skyddsutrustning förekommer. R2 säger att det är vid mindre arbetsmoment som inte tar så 
lång tid som det främst slarvas med skyddsutrustningen. Underhåll och skötsel av 
andningsmasker upplever R1 som en av de största bristerna. R1 säger att yrkesarbetarna byter 
filtren till maskerna för sällan och förvarar dem fel när de ej används. R1 nämner också att ej 
godkända masker förekommit hos underentreprenörer. ”Företagsanställda borde ha köpstopp 
för dessa typer av engångsmasker” säger R1.  

6.3 Analys av resultatet  

Riskbedömning: 
Efter de två platsbesöken som genomfördes identifierades en gemensam brist. Företagets 
generella riskbedömningsmall är svårtolkad. Därför kontaktades även de andra stora projekt i 
Örebro stad för att höra hur deras upplevelse gällande riskbedömningsmallen såg ut. Studien 
visade att upplevelsen var densamma på alla projekten. Samtliga påpekade att 
riskbedömningsmallen är svår att tolka och fylla i enligt lagkraven som ställs. Inga av 
projekten utnyttjade heller riskbedömningen när arbetsberedningar skulle genomföras. 
Riskbedömningen förvarades på projektet, främst för att ha ett dokument att visa upp för 
arbetsmiljöverket vid en eventuell kontroll. Riskbedömningsmallen har skapats efter de 
lagkrav som sätts i AFS 2015:2. Men med tanke på hur svårarbetat mallen är och hur den 
används så tappar den sitt syfte. 

 
Figur 13. Urklipp ur standardmallen för riskbedömning av kvarts hos NCC. [internt material] 

Tanken med riskbedömningsmallen i figur 13 är att IVL-rapport B2057 ska granskas inför 
kommande arbeten. Granskningen ska ske av platschefer och/eller KMA-samordnare för att 
bilda en uppfattning om vilka förhållanden som gäller för gränsvärdena. Om förhållandena 
granskas kommer ifyllandet av mallen ske enklare. Detta kräver dock stort engagemang från 
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ansvariga parter. Ett gemensamt önskemål från de som intervjuades var att förenkla mallen så 
den blir enklare att referera till; att slippa läsa IVL-rapporten men ändå få förståelse.   
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7 Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring intressanta fakta som konstaterats under examensarbetets 
tid. De diskuterade delarna är självkritiskt granskade och har kommit på tal under empiriska 
moment med ämneskunniga personer.   

7.1 Förbättringsförslag på riskbedömningsmallen 

Efter en analys av de brister som upptäckts kunde en gemensam faktor identifieras. Företagets 
generella riskbedömningsmall för kvartsdamm måste uppdateras och bli mer lättanvänd. 
Eftersom driftförhållanden var ett av de största svårigheterna så analyserades IVL-rapport 
B2057. All data som ansågs underlätta ifyllnaden av mallen lyftes ur rapporten och in i 
riskbedömningsmallen. Detta leder till en ökad inblick i vad referensvärdena och åtgärderna 
egentligen betyder, samt i vilket driftförhållande referensmätningen utfördes i.  Den text i 
mallen som innehåller data från rapporten markerades röd, se figur 14.  
 

 
Figur 14. Urklipp ur den omgjorda mallen, med förklarande text. [internt material] 

Om cellen med röd text markeras visas en förklaring om vilka värden eller åtgärder som 
används för framtagandet av gränsvärdet, se figur 15 och figur 16 för olika förklaringar. 
 

 
Figur 15. Information om lokalstorlek och förhållanden vid bilning med fjärrstyrd maskin. [internt material] 
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Figur 16. Information om åtgärder för en lägre exponering av kvartsdamm för aktuellt arbetsmoment. I detta fall bilning med 
fjärrstyrd maskin. [internt material] 

Den utökade informationen gör att det förberedande arbetet bör gå enklare att genomföra. De 
som fyller i mallen kan direkt se vilka förhållanden och åtgärder som krävs för att inte utsättas 
för en arbetsmiljöfara, utan att ens behöva läsa IVL- rapport B2057 Detta förbättringsförslag 
ska förhoppningsvis medföra att riskbedömningen kan användas som ett levande dokument 
under projekts gång. När kvartsdamm ska analyseras i arbetsberedningarna så finns redan 
underlag om driftförhållande och skyddsåtgärder dokumenterade. En korrekt ifyllnad av 
mallen kommer spara tid för utövarna och förhoppningsvis rädda liv över tid. Det som även 
har förenklats är att när dokumentet öppnas, visas en flik med en förklaring om hur det 
uppdaterade dokumentet fungerar, se figur 17. Även NCC:s punktlista med hänvisning till 
arbetsförfattningssamlingarna ligger som en flik i fliklistan, se figur 18. Detta för att enbart ett 
dokument ska behöva laddas ned från intranätet. Så vid projektets start finns all information 
kring kvartsdamm samlat på ett och samma ställe.  
 

 
Figur 17 Förklarande framsida för ifyllandet av riskbedömningsmallen. [internt material] 
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Figur 18. Visar var de olika dokumenten ligger i flikar, i detta fall "instruktionsdokumentet. [internt material]  
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7.2 Det gemensamma arbetet mot en bättre arbetsmiljö 

För att få ett hållbart arbete kring kvartsdamm kräver det att kunskapen finns och att 
informationen går ut i alla led. Om inte problemet bearbetas frekvent leder det till att 
felkällor inte blir upptäckta. Om felkällorna inte upptäcks kommer de heller inte att åtgärdas. 
I detta kapitel diskuteras både de aktuella företagets och andra aktörers arbetsmetoder. 
  
7.2.1 Bristande information från andra aktörer 
Det är stort fokus på ämnet kvartsdamm i dagsläget, men kunskapen om arbetsmiljöproblemet 
är varierande. Tillexempel beskriver maskinföretaget ”Hilti” om deras integrerade 
dammsugare, TE-DRS-M, som drivs av slagbormaskinens motor att filtret försiktigt ska 
knackas ur när det är fullt, se punkt 4, figur 19. (Hilti, 2014) 
Även fast de skriver att andningsskydd ska användas är det inte en fullgod skyddsåtgärd. 
Personen som bär masken är skyddad mot den mängd damm som töms ur filtret. Dock ökar 
bakgrundshalten vilket gör att andra personer i lokalen kan utsättas för en mängd kvarts som 
överskrider det hygieniska gränsvärdet. Filtret bör istället dammsugas ur med en extern 
dammsugare med HEPA-filter lägst klass H13 för korrekt hantering.  
 

 
Figur 19. Ur bruksanvisning för Hilti TE-DRS-M (Hilti, 2014). 

För att rätt kunskap ska finnas hos yrkesarbetarna som exponeras mest för kvartsdamm måste 
det vara rätt information i hela ledet. Kunskapen ska vara rätt från bruksanvisning till 
utövande. Det gäller inte enbart Hilti utan egentligen alla företag som har hjälpande verktyg. 
Filtren ska hanteras på samma sätt oavsett om det är filter till en dammsugare, luftrenare eller 
en andningsmask. Har filtren väl samlat ihop dammpartiklarna ska dessa inte frigöras på nytt 
då detta leder till att det tidigare jobbet inte fyller något syfte. Dock har enbart Hilti TE-DRS-
M granskats, alltså ingen annan dammsugare från Hilti eller andra bolag.  
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7.2.2 Framtagandet av riskbedömningsmallen  
Det står i NCC:s riskbedömningsmall att torrsopning ej är tillåtet utan att gummiraka eller 
dammsugare istället ska användas. Om nu IVL-rapport B2057 granskas ytterligare står det 
beskrivet, citerar: ”I etapp 2 har inhalerbara halter uppmätts som var betydligt över gränsvärdet när 
gummiskrapa används, varför rekommenderad metod nu enbart är dammsugare.” (Christensson, et 
al., 2012) Detta borde självklart även vara uppdaterat i den generella riskbedömningsmallen 
för att inte ge yrkesarbetarna en falsk trygghet. Situationen kan medföra att dammsugare inte 
alltid kan användas vid städning på byggarbetsplatsen. Det kan vara på grund av för stora 
bitar av exempelvis betong, vilket gör att dammsugaren blir ett otillräckligt hjälpmedel. Då 
beskrivs istället i rapporten att ett nät ska placeras framför dammsugarmunstycket för att 
stoppa de största bitarna. Istället ska enbart de mindre fraktionerna sugas upp som i regel 
dammar mer. De större bitarna kan tas i kärra till sorteringsplatsen. Om ändå gummiskrapa 
måste användas rekommenderas en vattenbegjutning av materialet för att binda dammet.  
 
Vid granskning av IVL-rapport 2057 visade det sig även att fel gränsvärden skrivits in i 
riskbedömningsmallen för vissa arbetsmoment. De felinskrivna gränsvärdena kan leda till en 
falsk trygghet hos arbetstagarna då de tror att dammängden är lägre en vad den egentligen är. 
I detta fall hade ett lägre gränsvärde beskrivits än vad som faktiskt gällde, dock hade rätt 
skyddsåtgärder noterats. Det upptäcktes även att anteckningar om ”ytterligare åtgärd” i 
riskbedömningsmallen inte heller överensstämde vid alla moment. På ett flertal moment 
saknades anteckning om att P3-mask måste användas. Detta fel är värre än när fel värden 
skrivits. Om inte P3-mask används när den behöver användas utsätts arbetaren för en otillåten 
exponering av kvartsdamm.  
 
7.2.3 Brister vid ifyllandet av riskbedömningsmallen 
På de projekt som granskats har bland annat en brist upptäckts; i de projekt som har en KMA-
samordnare på plats är mallen betydligt bättre ifylld än i de projekt där det saknas KMA-
samordnare. Problemet att mallen blir bristfälligt ifylld när KMA-samordnare saknas är inte 
speciellt förvånande. KMA-samordnarens huvudsakliga uppgift är att sköta hanteringen av 
arbetsmiljön, vilket gör att personen kan lägga fullt fokus på detta. I de projekt där KMA-
samordnare saknas måste platschefen göra jobbet för ifyllandet av mallen. Platschefen ska då 
göra riskbedömningen samtidigt som projektet startas och all personal ska sättas i arbete. 
Detta leder då till att minimalt med tid läggs på att fylla i mallen. Istället läggs tiden på det 
som är väsentligt för yrkesarbetarnas välmående, arbetsmiljön ute på plats. På platsbesöket för 
Almby-skolan var hanteringen av damm på arbetsplatsen generellt exemplariskt utförd, 
medan mallen var bristfälligt ifylld. Ansvarig ute på detta projekt påpekade även att fokus 
lades på plats där kvartsdamm exponeras och inte på riskbedömningsmallen.  
 
Tanken med riskbedömningsmallen för kvarts är att den ska agera som ett hjälpmedel för 
kommande arbeten. Informationen ska finnas på plats under arbetets gång, vilket medför att 
vidare undersökning om vad som gäller för gränsvärden slipper göras. Om mallen är korrekt 
ifylld från första början, kan arbetet enklare planeras. Det medför att lämplig skyddsutrustning 
och andra hjälpmedel finns på plats tills arbetsmomentet ska genomföras. Detta leder även till 
att arbetsberedningarna kommer kunna genomföras mer korrekt och effektivare. För att 
applicera riskerna kring kvarts i arbetsberedningarna måste mallen med enkelhet kunna fyllas 
i, annars förlorar den sitt syfte. 
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7.2.4 Jämförelse med annan stor byggentreprenör 
 
Vid en jämförelse med en annan stor byggentreprenör, som även de ingår i SBUF projektet 
om kvartsdamm, granskades deras riskbedömningsmall. Det visar sig att upplägget är ungefär 
densamma, men enligt egen bedömning är den mallen svårare att tolka än den mall som NCC 
använder. Det som huvudsakligen skiljer sig är att mallen från den andra stora entreprenaden 
saknar rådata från IVL-rapporten.  Denna rådata finns istället i ett separat dokument som 
måste fyllas i manuellt. Allt från rådata till aktuella arbetsmoment, vilket gör den mallen 
tyngre än den mall som granskats i denna rapport. I NCC:s mall ligger all rådata inlagd, 
arbetsmomenten ska enbart markeras och utvärderas. 
 

7.3 Utfallet av studien  

Examensarbetets utfall hade blivit annorlunda om inte tid lades på att förbättra den generella 
riskbedömningsmallen. Fler brister i riskhanteringen med kvartsdamm hade troligtvis kunnat 
upptäckas. Drygt en vecka lades på att granska IVL-rapport B2056 för att föra in dess data i 
riskbedömningssmallen. Detta ansågs viktigt för att uppfylla examensarbetets uppsatta mål, 
vilket var att lämna över ett konkret förbättringsförslag som skulle komma till användning hos 
NCC.    
 
SS-EN 689:2018+AC2019, europastandarden, skulle granskats vid ett tidigare skede. Detta 
hade medfört en mer givande intervju hos instrumentpoolen på universitetssjukhuset. 
Problemet med standarden var att den lanserades endast några dagar innan mötet ägde rum.  
Det tog ytterligare ett par dagar innan den blev tillgänglig för universitetet. Den 
europastandard som de hänvisas till i examensarbetet blev fastställd 17 april 2019.  
 
Oerfarenhet ledde till att avgränsningarna som var fastställda till en början inte gick att följa 
fullt ut. Avgränsningen hade kunnat anpassats bättre ifall omfattningen på de frågeställningar 
som redovisas i kapitel 1.2 studerats noggrannare vid examensarbetets start. Ändringar fick 
genomföras under examensarbetets gång för att kunna slutföra arbetet inom utsatt tid.    
 

7.4 Svårigheter att omsätta teoretiska lösningar i praktiken  

Det är lätt att generera en teoretisk lösning som ska följas, men lösningarna måste även vara 
granskade rent praktiskt. Går det exempelvis att enbart använda dammsugare vid städning 
efter att bilning i betong utförts, eller måste andra redskap användas? Rent praktiskt vore det 
enklare att enbart rekommendera vattenbegjutning vid all hantering av kvartsdamm, men detta 
har självklart andra följder också. Det är inte alla arbetsställen som klarar av en 
vattenbegjutning då risk för vätskador kan uppstå. Lika så ska en extern dammsugare med 
HEPA H13-filter användas vid alla typer av arbeten som genererar kvartsdamm. Men detta är 
rent opraktiskt vid mindre arbeten som kräver flexibilitet. Till exempel om hål ska borras i 
taket med några meters mellanrum blir en extern dammsugare opraktisk att bära med sig. 
Tankarna går då att halvmask med P3-filter ska användas vid alla arbeten som genererar 
kvartsdamm, men det finns en maxtid för användandet av dessa masker som i sin tur ställer 
till det.  
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7.5 Sänkning av gränsvärdet 

Trots att riskerna förebyggs och man hamnar under det hygieniska gränsvärdet spelar det 
ingen roll så länge gränsvärdet är 0,1 mg/m3. Hur situationen än hanteras är dagens 
hygieniska gränsvärde för högt satt. 
 
I april 2017 skickade Svensk Yrkes- o miljöhygienisk förening en rapport till 
arbetsmiljöverket. Synpunkter på det nuvarande hygieniska gränsvärdet redovisades och de 
påpekade starkt att en sänkning var nödvändig. Även fast rapporten bevisade att samband 
mellan allvarliga sjukdomar och kvartsexponering existerar, valde Arbetsmiljöverket att inte 
genomföra en sänkning. Motiveringen till detta beslut var att det skulle bli för kostsamt för 
företagen gentemot vad resultatet av en sänkning skulle ge. I februari 2018 valde ordförande 
för Svensk Yrkes- och miljöhygienisk förening att skicka ett brev direkt riktat till 
arbetsmiljöverkets generaldirektör.  
 

”Vi praktiker och forskare på området, beklagar djupt det fattade beslutet att 
inte sänka gränsvärdet för kvarts och har med denna skrivelse klarlagt den 
sjukdomsbörda det innebär för den enskilde och för samhället. Vi vill vidare 
gemensamt starkt uppmana Arbetsmiljöverket att i enlighet med den samsyn 
som finns bland praktiker och forskare på området uppvärdera gränsvärdenas 
betydelse för en säker arbetsmiljö, liksom betydelsen av en god evidensbaserat 
uppföljning av efterlevnaden, vilket i dagsläget ofta kräver mätningar”.  
(Wiebert, 2018) 
 

Detta brev har skrivits under av flera forskare, professorer och arbetsmiljöhygieniker. Se 
fullständigt brev i bilaga 6.  

7.6 Egen referensmätning 

Den egna referensmätningen som utfördes på byggarbetsplats Parkeringshus USÖ blev inte 
som befarat. När mätningen bokades skulle en golvarea på 5m2 fräsas ned cirka 5 mm. Den 
faktiska mätningen, efter ändringen, blev enbart en golvarea på cirka 1m2 som skulle slipas 
ned med hjälp av en handhållen Flex maskin. Djupet på slipningen minskades även från 5mm 
till enbart några få millimeter. Mättiden förkortades då arbetets storlek minskade, från att 
arbetet skulle ta 240 minuter till den faktiska mätningen på 64 minuter. Till följd av den 
förkortade provtiden blev resultatet av mätningen ett ”mindre än värde”. Det betyder att 
halten kvartsdamm som exponerades vid mätningen var under detektionsgränsen. Detta 
medför att mätresultatet inte blir trovärdigt. Om istället mätningen hade pågått under en 
längre tid hade en större mängd kvartsdamm exponerats. En mängd som ligger över 
detektionsgränsen medför ett trovärdigt provresultat.  
 
Några antaganden som gjordes vid mätningen var att väderförhållandena enbart 
kontrollerades via en APP på mobiltelefonen. Varken luftrörelser eller lufttryck uppmättes, 
inte heller luftfuktigheten noterades eller mättes. Egentligen borde luftfuktigheten spela in 
stor roll vid framtagandet av gränsvärden. Även fast kall luft har normalt sätt en högre relativ 
fuktighet än vad varm luft har, så har varm luft en högre mättnadsånghalt än vad kall luft har, 
vilket borde spela roll. Därför borde temperaturen och luftfuktigheten vid en mätning spela 
större roll än vad den gör idag, om referensvärdet mäts en varm sommardag bör partiklarna i 
dammet bindas upp mer av fukt än vad de gör en kall vinterdag vilket kan ge vilseledande 
resultat.   
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7.7 Intressanta samband 

Vid granskning i Excel av enkäterna kunde några intressanta samband utlyftas, bland annat av 
de enkäterna från ett av projekten. Där medger yrkesarbetarna att inget utsug till handhållen 
bilningsmaskin finns på arbetsplatsen men tjänstemännen på projektet som besvarat enkäten 
medger att ett sådant finns. Eftersom riskbedömningsmallen för projektet visar att handhållen 
bilning kommer att ske måste ett sådant finnas på plats för att gränsvärdet ska gälla.  
 
Ett annat intressant samband som bedömdes vid granskningen av enkäterna var att de 
utfrågade som bearbetar betong mest hade minst koll på kunskapen om kvartsdamm. Medan 
de som arbetar minst med betong hade mest koll på kunskapen om kvartsdamm. Dock hade 
de som bearbetar betong mest bra koll på vilka skyddsåtgärder som gäller för en minskad 
exponering av kvarts.  
 
Däremot skulle endast 4 av 30 tillfrågade använda sig av en skyddsmask med P3-filter vid 
borrning av ett hål, Ø12mm i betong. Det borde egentligen alla göra då det hygieniska 
gränsvärdet för kvartsdamm överskrids, trots att de hänvisar i IVL-rapport B2057 att intern 
dammsugare ska vara monterad på slagborrmaskinen. Detta tyder på okunskap, eller lathet 
hos yrkesarbetarna, där de väl använda orden ”jag ska bara” kan komma att användas.  

7.8 Metoddiskussion  

I Metoddiskussionen kommer de val av metoder som användes för att uppnå examensarbetets 
syfte utvärderas med ett självkritiskt ställningstagande. 
 
7.8.1 Litteraturstudie  
 
Litteraturstudiens källor kommer från ledande myndigheter och organisationer som inriktar 
sig mot arbetsmiljö. Information har även tagits från NCC:s intranät, märkt med ”[internt 
material]”. Eftersom litteraturstudiens källor främst består av primärkällor bedöms kvalitén 
som hög. Samtliga källors trovärdighet och relevans har granskats kritiskt vilket medfört till 
bra validitet och reliabilitet.  
 
7.8.2 Intervjuformer 
 
De intervjuer som utförts har bidragit till kvalitativt innehåll för examensarbetet. Baserat på 
respondenternas yrkesroll anses att de mest lämpade respondenterna valts ut. Den valda 
metoden semistrukturerad kvalitativ intervju bidrog till ett mer öppet samtal då 
respondenterna fick reflektera fritt kring de frågor som ställdes. Svagheten med metodvalet 
som uppmärksammats är: 

• Svaren på frågorna innehåller mycket information som var svår att sammanställa till 
ett resultat.  

• Eftersom respondenterna kunde reflektera fritt så framkom även information med låg 
relevans till examensarbetets syfte.  

Sammanfattningsvis utvärderas att den valda metoden håller hög reliabilitet men att en mer 
strukturerad intervjuform kunnat resultera i en högre validitet.  
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7.8.3 Enkätundersökning   
 
Även fast enkätundersökningen resulterade i mätbara resultat så har följande svagheten  
identifierats vid sammanställningen av enkäterna:  
 

• Flertalet frågor är formulerade som påståenden och kan därför ha påverkat 
respondenternas svar.  

• Enkätundersökningen borde utförts på fler byggprojekt, därav bedöms resultatet vara 
relativt svagt.  

• Fråga 1 under Skyddsåtgärder är inte tydligt formulerad, ”Är en dammfälla/luftrenare 
en godkänd åtgärd för att minska dammet vid skyffling av bilat material inomhus?”. 
Här antas att vissa respondenter svarat JA med tanke på att en dammfälla/luftrenare 
minskar dammet, vilket är sant. Men det krävs även vattenbegjutning för att åtgärden 
ska vara godkänd. Denna fråga hade kunnat formuleras - ”Räcker endast en luftrenare 
som skyddsåtgärd vid skyffling av bilat material inomhus?” 

• Fråga 4 under Skyddsåtgärder, ” Vid grovstädning av en dammig arbetsyta, vilket av 
dessa redskap skulle du vanligtvis använda?” Ett flertal respondenter har kryssat i mer 
än ett svarsalternativ vilket ledde till 11st bortfall. Då svarsalternativen på denna fråga 
består av tre olika redskap borde de tydliggöras att endast ett alternativ ska kryssas i. 
Majoriteten av de som svarat med fler än ett alternativ hade även svarat att de använde 
sopborste.   

 
Vid sammanställning av enkäterna fås ett mätbart resultat som har en bra relevans till syftet 
med enkätundersökningen, därav bedöms validiteten som bra. Efter granskning av de ifyllda 
enkäterna kan en viss oseriöshet och slarvighet ses bland svaren. Vissa frågor har inget svar 
ifyllt medan andra frågor har flera alternativ ifyllda. För att få en högre reliabilitet om hur 
kunskapen ser ut i branschen skulle fler enkäter lämnats ut, till olika företag och över större 
delar av Sverige. 
 
7.8.3 Samtal med intressenter  
Trots att denna metod inte varit av vetenskaplig karaktär så bedöms validiteten och 
reliabiliteten vara relativt hög. Alla samtal inriktade sig specifikt mot kvartsdamm och 
arbetsmiljö. Samtliga intressenter hade flera års erfarenhet av antingen arbetsmiljö i 
byggbranschen eller arbetsmiljö med kvartsdamm. Svagheten med denna metod har varit att 
samtalen skett via telefon. Informationens kvalité hade kunnat stärkas om samtalen istället 
kommit från personliga möten.  
 
  



 

 
 

39 

7.8.4 Forskningsetiska principer  
De fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet beskriver har följts genom hela 
fallstudien.  

1. Den första regel som beskrivs, informationskravet, där informationsutlämnaren ska bli 
informerad om deras roll i arbetet samt vilka villkor de deltar på har skett muntligen 
då personen tillfrågats om en intervju. Se kapitel 1.4.3.  

2. Den andra regeln, samtyckeskravet, där undersökningsdeltagarens samtycke ska 
inhämtas vilket anses uppfyllts till fullo då alla deltagare tillfrågats om deras 
medverkan innan intervjuerna påbörjats. Se kapitel 1.4.3.  

3. Den tredje regeln, konfidentialitetskravet, där personuppgifter ska hanteras på ett 
sådant sätt så att utomstående ej kan identifiera tillfrågade personer. Detta har följts till 
fullo då informationsutgivarna är döpta efter tjänst och inte namn. Namnen var under 
pågående tid lagrade i Word men blev preskriberade vid examensarbetets slut. Se 
bilaga 4.   

4. Den fjärde regeln, nyttjandekravet, där hantering och nyttjande av enskilda personers 
uppgifter enbart får användas i forskningssyfte har även det följts. Inga 
personuppgifter har samlats in mer än namn på respondenter som deltagit i intervjuer. 
Namnen redovisas inte i examensarbetet. (Vetenskapsrådet, 2002) 
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8 Slutsats 

I slutsatsen nedan presenteras de resultat som åskådliggjorts efter studien. Den specifika 
frågeställningen som ställts i kapitel 1.2 ”Syfte och mål” besvaras.  
 
Upprättas och följs riskbedömningarna på arbetsplatsen enligt de lagkrav och föreskrifter 
som finns?  

NCC arbetar i helhet med att förebygga exponeringen av kvartsdamm på byggarbetsplatserna. 
Företaget har en riskbedömningsmall som ska fyllas i vid projektets start. 
Riskbedömningsmallen innehåller den information som AFS 2015:2 kräver. Om mallen fylls i 
på rätt sätt kommer den ligga till grund för allt arbete som exponerar kvartsdamm. Syftet är 
att riskbedömningsmallen ska ge kontroll över de åtgärder som behöver tilltas för att sänka 
exponeringen av kvartsdamm för yrkesarbetarna.  

Problemet var dock att riskbedömningsmallen ansågs svårtolkad. De intervjuade personerna 
fyllde i mallen efter bästa förmåga men arbetade inte vidare med mallen efter ifyllandet. Det 
bristfälliga ifyllandet gav heller ingen hjälp då arbetsberedningarna genomfördes. 
Riskbedömningen sparades endast som ett dokument för en eventuell kontroll från 
arbetsmiljöverket. Dock fanns stort fokus på kvartsdamm överlag på byggarbetsplatserna. 
Även fast mallen var bristfälligt ifylld sköttes hanteringen av damm exemplariskt på de 
byggarbetsplatser som besökts.  

Hur ser yrkesarbetarnas och tjänstemännens kunskap, samt skyddsmedvetenhet ut 
gällande kvartsdamm? 

Efter enkätundersökningen kunde det konstateras att några utav respondenterna hade minimal 
koll på vad kvartsdamm var för något, samt hur ett förebyggande arbete kring hanteringen av 
kvarts ska ske. Ett samband till yrkesgrupper kunde dras, där yrkesarbetarna i de större 
företagen hade överlag bra kunskaper kring kvartsdamm medan kunskapen var bristfällig hos 
underentreprenörer som besvarat enkäterna. De personer som utför riskbedömningarna av 
kvartsdamm hade stor kunskap om hur arbetet skulle gå till och de var måna om 
arbetstagarnas välmående.  
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9 Uppföljning 

I kapitel 9.1 följer information om områden som kan tänkas att studeras vidare. Dessa 
områden är frågetecken som inte finns information om i dagsläget. Information har i alla fall 
inte hittats vid litteratursökning för examensarbetet. Även konkreta förbättringsförslag för 
företaget redovisas nedan i kapitel 9.2.  

9.1 Vidare studier  

Då kvartsdamm är ett komplext ämne som saknar den kvantitativa informationsmängd som 
önskas finns en del områden som behöver studeras vidare på. De områden som anses 
intressanta som påbyggnad av detta examensarbete är följande delar:  

1. AFS 2015:2 – varför togs de egna referensmätningarna bort när byggbranschens flöde 
ökade som mest? Små bolag växer till medelstora, men har de verkligen samma 
rutiner gällande kvarts som de stora entreprenörerna?  

2. Riskbedömningsmallen – varför har inte alla företag en gemensam 
riskbedömningsmall? Det leder till en enklare informations- och kunskapsåterföring 
mellan bolagen, att nyttja varandras kunskap för att rädda människoliv.  

3. Arbetsmiljöverkets återkoppling – kontrolleras och följs företagens hantering upp? Är 
det skillnad på stora och små entreprenörer? Vilka bolag kontrolleras av 
arbetsmiljöverket mest?  

4. Halvering av det hygieniska gränsvärdet – är det möjligt att utföra arbetsmoment på en 
byggarbetsplats om det hygieniska gränsvärdet sänks till 0.05 mg/m3?  

5. Gränsvärden internationellt – varför kan USA använda sig utav ett halverat gränsvärde 
och ändå ligga under gränsen? Är deras bergarter fattigare på kvarts, sker mätningarna 
annorlunda eller vad är det som ligger till grund för detta?  

 

9.2 Tips till förbättring för företaget 

Examensarbetet har visat på en del brister i hanteringen av kvartsdamm. Syfte och målet var 
att hitta de största bristerna på NCC:s byggarbetsplatser och sedan kunna ge 
förbättringsförslag. Nedan redovisas konkreta förslag till företaget, för en bättre arbetsmiljö.  
 

1. Utbilda personalen i hantering av kvartsdamm. Även fast NCC:s egen personal hade 
bra kunskap om kvartsdamm anses en ökad förståelse leda till större riskmedvetenhet 
som kan hjälpa alla parter i branschen att arbeta säkrare.  

2. Samordna de ifyllda riskbedömningsmallarna för kvartsdamm i ett tidigt skede. Detta 
för att finna eventuella brister vilket gör att företaget kan undgå sanktionsavgifter. 

3. En rörlig KMA-samordnare som kan assistera de mindre projekten för en enklare 
hantering av kvartsdamm. Uppgiften är en korrekt ifyllnad av riskbedömningsmallen 
samt inventera skyddsutrustning i samråd med platschefen.  

4. Använd riskbedömningsmallen som ett levande dokument. Arbeta med den i 
framtagandet av arbetsberedningar och eventuella frågetecken kring dammande 
arbetsmoment med mera 

5. Applicera informationslappar i byggbodarna där en enkel men korrekt hantering av 
filter till andningsmaskerna beskrivs. Informationen kring filtren bör innefatta 
bytesintervaller, förvaring, användningstid med mera.  
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6. Vid utförandet av ett arbetsmoment som inte redan har en uppmätt kvartshalt bör en 
mättekniker tas in för mätning. Om mätningarna görs regelbundet vid nya moment 
kommer en komplett hantering av kvarts finnas tillgänglig inom en snar framtid.  

7. Se till att uppdatera riskbedömningsmallen för kvarts när nya mätvärden finns 
tillgängliga.  
 

8. Skapa en synergiklocka där de olika synergierna visas enkelt. Dela upp den i olika 
delar och redovisa kvartalsvis vilka olyckor som är vanligast förekommande för de 
olika årstiderna. Då synergierna läggs in på intranätet ska de automatiskt kopplas till 
klockan så den ständigt är uppdaterad. På så sätt ökar skyddsmedvetenheten, inte bara 
för just kvartsdamm utan för arbetsmiljön överlag.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Intervju -exponering av kvartsdamm 

 
Namn:  ______________________________ 

 
Tjänst:  ______________________________ 

 
Datum: ______________________________ 
 

1. Vet du vad kvartsdamm är för något?  
 

________________________________________________________________________ 
2. Vet du vilka sjukdomar exponering av kvartsdamm kan leda till?  

 
________________________________________________________________________ 

3. Vilka är det som fyllt i formuläret om kvarts på er arbetsplats? 
 

________________________________________________________________________ 
4. Tycker du att mallen för riskbedömningen av kvartsdamm är svår att fylla i? Vad 

tycker du kan förbättras?  
 

________________________________________________________________________ 
5. Hur arbetar ni med mallen? Är den ifylld bara för att den måste eller är det ett levande 

dokument som kompletteras med tiden och används som ett hjälpmedel? 
 

________________________________________________________________________ 
6. Har ni någon gång undvikit era förebyggande rutiner för minskning av kvarts p.g.a 

tidsbrist eller något annat?  
 

________________________________________________________________________ 
7. Kontrolleras och följs åtgärderna upp som tagits fram i riskbedömningen? Om ja, hur 

görs det? 
 

________________________________________________________________________ 
8. Hur tror du att kunskapen och medvetenheten ser ut hos yrkesarbetarna? Har du något 

förslag på hur informationen/arbetet kan nå ut/skydda YA mot kvartsexponering?  
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________________________________________________________________________ 

9. Hur tror du att kunskapen om kvartsdamm ser ut hos arbetsledarna och KMA?  
 

________________________________________________________________________ 
10. Ser ni någon skillnad hos era egna YA mot för UE, följer de rutiner såsom användandet 

av skyddsutrustning och så vidare?  
 

________________________________________________________________________ 
11. Har arbetsmiljöverket varit här och kontrollerat så att rätt hjälpmedel finns och 

används?  
 
________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

 Intervju -mätning av kvartsdamm 

 
1. Hur utförs en kvartsmätning? 

 
2. Vilka mätinstrument används för att få fram mängden kvarts i luften?  

 
3. Har du mätt kvartsdamm på något bygge? 

 
4. Vad är det ni mäter på? Endast det respirabla eller alla fraktioner av kvartspartiklar?  

 
5. Hur ser du på referensmätningarna? Går det att lita på värdena? Vad är det som säger 

att det är samma driftsförhållanden?  
 

6. Under en mätning, har ni årstid, väder och luftfuktighet i åtanke då?  
 

7. Vad tycker du är det viktigaste hjälpmedlet att använda för att minska exponeringen?  
 

8. Arbetar ni på något annorlunda sätt nu efter att AFS 2015:2 kommit? 
 

9. Vilket arbetsmoment tror du ger mest att göra en mätning på? Något som verkar extra 
intressant?  
  



 

 
 

49 

Bilaga 3 
Enkäter 
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Bilaga 4 
 
Tabell 1. Anonymitet av tillfrågade respondenter. 

Respondent, 
nr 

Yrkesroll  Arbetsplats Fyllt i 
riskbedömningsmallen 
(Ja/Nej/Ej relevant) 

R1 Platschef  Almby-skolan Ja 
R2 Arbetsledare Parkeringshus 

Universitetssjukhuset 
Nej 

R3 KMA- samordnare Parkeringshus 
Universitetssjukhuset 

Ja 

R4 KMA- Samordnare H-Huset 
Universitetssjukhuset 

Ja 

R5 KMA- Samordnare Kulturkvarteret 
Örebro 

Ja 

R6 Mättekniker Instrumentpoolen,  
Universitetssjukhuset 

Ej relevant 

R7 Mättekniker Svensk Arbetshygien 
Katrineholm 

Ej relevant  

R8 Arbetsmiljöingenjör NCC 
 

Ej relevant 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6



 

 
 

60 

 



 

 
 

61  



 

 
 

62 

 
  

 


	Förord
	Abstract
	Sammanfattning
	Innehållsförteckning

	Ordlista
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte och mål
	1.3 Avgränsning
	1.4 Metodik
	1.4.1 Litteraturstudie
	1.4.2 Fallstudie
	1.4.3 Intervjuer och platsbesök
	1.4.4 Samtal med intressenter
	1.4.5 Enkätundersökning


	2 Teori
	2.1 Kvartsdamm
	2.2 Sjukdomar med anknytning till kvartsdamm
	2.2.1 Silikos
	2.2.2 Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

	2.3 Skyddsutrustning
	2.3.1 Luftrenare
	2.3.2 Dammsugare
	2.3.3 Andningsmask
	2.3.4 Joniseringsaggregat

	2.4 Arbetsmetoder
	2.4.1 Inkapsling och Avskärmning
	2.4.2 Vattenbegjutning


	3 Lagkrav/föreskrifter
	3.1 Generell riskbedömning
	3.1.1 Referensvärden
	3.1.2 Gränsvärden
	3.1.3 Medicinska kontroller

	3.1.4 Sanktionsavgift
	3.1.5 Provtagning av kvartsdamm



	4 Koncernen NCC
	4.1 NCC:s arbetsmiljöpolicy
	4.2 Riskbedömningar hos NCC
	4.2.1 Generell riskbedömningsmall
	4.2.2 Arbetsberedningar


	5 Empiri
	5.1 Platsbesök Almby skolan – ROT
	5.2 Platsbesök Parkeringshus Universitetssjukhuset
	5.3 Samtal med personal på andra byggprojekt
	5.4 Enkätundersökning
	5.5 Egna referensmätningar
	5.5.1 Riskbedömning
	5.5.2 Utförande av mätning
	5.5.3 Granskning


	6 Resultat och Analys
	6.1 Respondenter
	6.2 Upprättas och följs riskbedömningarna enligt de lagkrav och föreskrifter som finns?
	6.3 Hur ser yrkesarbetarnas och tjänstemännens kunskap, samt skyddsmedvetenhet ut gällande kvartsdamm?
	6.3 Analys av resultatet

	7 Diskussion
	7.1 Förbättringsförslag på riskbedömningsmallen
	7.2 Det gemensamma arbetet mot en bättre arbetsmiljö
	7.2.1 Bristande information från andra aktörer
	7.2.2 Framtagandet av riskbedömningsmallen
	7.2.3 Brister vid ifyllandet av riskbedömningsmallen
	7.2.4 Jämförelse med annan stor byggentreprenör

	7.3 Utfallet av studien
	7.4 Svårigheter att omsätta teoretiska lösningar i praktiken
	7.5 Sänkning av gränsvärdet
	7.6 Egen referensmätning
	7.7 Intressanta samband
	7.8 Metoddiskussion
	7.8.1 Litteraturstudie
	7.8.2 Intervjuformer
	7.8.3 Enkätundersökning
	7.8.3 Samtal med intressenter
	7.8.4 Forskningsetiska principer



	8 Slutsats
	9 Uppföljning
	9.1 Vidare studier
	9.2 Tips till förbättring för företaget

	Referenser
	Litteraturförteckning
	Bilagor

