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Förord
Från våra tidigare utbildningar, Linnea miljövetenskap och Laura arbetsterapi, 
och erfarenheter har intresset för arbetsmiljö vuxit fram. Magisterutbildningen i 
teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling vid KTH har skapat en bred grund inom 
arbetsmiljöområdet. Där intresset för kemiska arbetsmiljörisker i kombination 
med riskbedömning, förändringsledning och fysikaliska faktorer har vuxit fram. 
Utifrån ett arbetsplatsbesök på ABB, och de kurser som vi har läst, formulerades 
ämnet för examensarbetet. Det var ett för företaget aktuellt område att undersöka 
samtidigt som det var intressant och utmanande.  

Syftet med examensarbetet var att utvärdera och utveckla åtgärdsförslag för att 
skapa en bättre arbetsmiljö vid punktsvetsning i koppar och begränsa 
exponeringen av svetsrök. Målet var att ta fram tre åtgärdsförslag som var 
rimliga att genomföra och följde företagets PayOff-princip. Den avgränsning 
som gjordes i detta examensarbete var att fokusera på de hälsorisker som finns 
vid inandning av svetsrök orsakat av punktsvetsning i koppar.  

Bakgrunden innehåller information om företaget, svetsmetoder och material som 
svetsningen görs i, ventilationens betydelse, skyddsutrustning, lagar och 
föreskrifter samt ekonomiskt perspektiv. Strategin för mätning av 
luftföroreningar finns beskrivet i metodavsnittet. Resultatdelen innehåller 
mätdata utifrån genomförda mätningar och observationer. I diskussionen 
analyseras därefter mätresultatet som har jämförts med tidigare gjorda studier 
inom området. Olika yttre faktorer har diskuterats utifrån hur de påverkat 
resultatet och vilken betydelse skyddsutrustningens har. Avslutningsvis finns 
föreslagna åtgärder presenterade.    

Vi vill tacka de som har varit med och bidragit till examensarbetet: 

 Vår handledare på IVL, Ann-Beth Antonsson, som har gett konstruktiv feedback och 
inspiration till arbetet. 

 Vår handledare på ABB, Mikael Vuotari,  som har hjälpt  oss med företagskontakter och 
haft stort förtroende för det arbete som har utförts. 

 Arbetsmiljöavdelningen på ABB, Hans Haga och Anette Blidberg, som har hjälpt oss 
med information om det arbetsmiljöarbete som bedrivs på företaget. 

 Peter Berg, Yrkeshygieniker på avdelningen för arbets- och miljömedicin i Örebro, som 
bjöd in oss till ett studiebesök för att lära oss om exponeringsmätning av svetsrök.  

 Personalen i Plåtverkstaden på ABB för ett gott samarbete och hjälp med tips och råd om 
vad som kan bli bättre och hur verksamheten fungerar. 

 Vår vän på ABB HVDC, Karl-Henrik Kihlgren, som hjälpte oss att få kontakt med ABB 
och därmed såg till att examensarbetet blev möjligt att genomföra. 

Linnea Isaksson (linneai@kth.se) & Laura Lemetti (lemetti@kth.se) 
 

Ludvika/Stockholm 2012 



Sammanfattning
Examensarbetet har utförts vid ABB Power Transformers i Ludvika i 
plåtverkstaden, där stora transformatorlådor svetsas ihop. Tillsammans med vår 
handledare på företaget utformades ämnet för examensarbetet att bedöma 
luftkvalitet och arbetsmiljö vid punktsvetsning i koppar. Det fanns misstanke om 
att exponeringen för koppar var hög och en utvärdering av luftkvaliteten 
behövde därmed göras. Ingen tidigare exponeringsmätning vid svetsning i 
koppar har genomförts i plåtverkstaden.  

Syftet med examensarbetet var att utvärdera och komma fram till tre 
åtgärdsförslag för att skapa en bättre arbetsmiljö vid punktsvetsning samt att 
begränsa exponeringen av svetsrök som bildas vid svetsning i koppar. Tre 
åtgärder var företagets önskemål. En exponeringsmätning av luftföroreningar 
vid svetsning i koppar gjordes för att kontrollera halten av ämnen i svetsröken, i 
förhållande till de hygieniska nivågränsvärdena. Exponeringsmätningen gjordes 
personburet. Dessutom gjordes stationär mätning samt mätning med 
direktvisande instrument. Användning av skyddsutrustning och ventilationen 
granskades. I samband med exponeringsmätning genomfördes intervjuer.  

Resultatet av exponeringsmätningarna har visat att det hygieniska 
nivågränsvärdet för koppar överstegs kraftigt vid punktsvetsning med MIG-
svetsmetoden. Nivågränsvärdet för koppar är 0,2 mg/m3 och det högsta 
uppmätta värdet uppgick till 1,05 mg/m3, mätt utanför svetsvisiret. Utifrån 
observationer om användning av skyddsutrustning har det noterats att det finns 
tillgång till lämplig skyddsutrustning men att den inte används i den 
utsträckning som den borde. De tre åtgärdsförslag vi utvecklade är att; (1) införa 
rutiner för filterbyte med jämna mellanrum, (2) börja använda integrerade utsug 
i större utsträckning samt att (3) förbättra lokalens ventilation genom att 
installera deplacerande ventilation. De två beräknade åtgärdskostnaderna, åtgärd 
(1) och (2), följer företagets PayOff-princip på 3 år. 

Examensarbetet ska bidra till att alla medarbetare i plåtverkstaden blir medvetna 
om de risker som exponering av svetsrök innebär, men även att de tänker på sin 
egen och andras säkerhet och hälsa i deras dagliga arbete samt vidtar åtgärder 
som effektivt minskar exponeringen av svetsrök. Att satsa på en bra arbetsmiljö 
innebär kostnader för exempelvis inköp av skyddsutrustning och utbildning om 
risker. Detta bör dock inte ses som en kostnad utan att det snarare är en 
investering på sikt, som förbättrar medarbetares hälsa och prestationsförmåga i 
arbetet. Avslutningsvis: Att satsa på en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö är 
en investering för att få ett väl fungerande och lönsamt företag!  

Nyckelord: Arbetsmiljö, Arbetsmiljöutveckling, Exponering, Skyddsutrustning, 
Svetsning, Svetsrök, Ventilation 



Abstract
This thesis has been carried out at ABB Power Transformers in Ludvika at the 
plate shop, where large transformer boxes are welded together. The topic of the 
thesis was formulated together with our supervisor at the company, to assess air 
quality and work environment at the spot welding of copper. Copper exposure 
was suspected to be high, and an evaluation of air quality was needed. No 
previous exposure measurements when welding in copper have been made in the 
plate shop. 

The purpose of this study was to evaluate and come up with three proposals for 
actions to create a better working environment for spot welding as well as to 
limit exposure to welding fumes generated during welding of copper. An 
exposure measurement of air pollutants during welding of copper was done to 
evaluate copper exposure compared to threshold limit values of substances in 
welding fume. Exposure measurements were made with personal monitors. In 
addition, measurement with stationary equipment and measurement with direct-
reading instruments. The use of protective equipment and ventilation were 
studied. In connection with measurements interviews were made.  

The results of exposure measurements showed that the occupational exposure 
limit value for copper was exceeded considerably during the spot welding with 
the MIG welding process. The threshold limit value of copper is 0,2 mg/m3 and 
the highest value measured was 1,05 mg/m3, measured outside the welding 
shield. Based on observations on the use of personal protective equipment it has 
been noted that protective equipment is available but not used to desired extent. 
Three control actions are proposed; (1) routines to change the respiratory 
protective equipment filter regularly, (2) start using local exhaust integrated in 
the welding gun to a greater extent and (3) improve the ventilation in the plate 
shop by installing displacement ventilation. The calculated costs for two of the 
actions, action (1) and (2), fulfill the company's payoff principle of 3 years. 

The thesis will contribute to making all employees in the plate shop aware of the 
risks that the work involves exposure to welding fumes. But even that they think 
of their own and others' safety and health in their daily work and adopt measures 
that effectively reduce exposure to welding fumes. To invest in a good working 
environment involves costs, such as protective and risk education. However, this 
should not be viewed as a cost but rather that it is an investment in the long run, 
that improve employee health and performance at work. In conclusion: To invest 
in a good physical and psychosocial work environment is an investment to get 
an efficient and profitable business! 

Keywords: Work environment, Work environment development, Exposure, 
Protective equipment, Welding, Welding fume, Ventilation 



Förkortningar och ordförklaringar
AFS – Arbetsmiljöverkets författningssamling 

AML – Arbetsmiljölagen tillhör svensk författningssamling (SFS 1977:1160) 

Bakgrundshalt – Koncentration av ämnen i inandningsluften i lokalen. 

Exponeringsmätning – Mätning av ämnen i inandningsluften.  

Frånluft – Luft som bortförs från en byggnad. 

Hygieniskt gränsvärde – Högsta godtagbara genomsnittshalt som får finns i 
inandningsluften över en viss tid. Det kan anges som nivå- eller takgränsvärde. 

Konfidensintervall – statistisk osäkerhetsmarginal vid en mätning. 

Luftförorening – Halt av ett ämne eller en blandning av ämnen som finns i luften 
som kan orsaka obehag eller hälsorisker.  

MAG – Metal Active Gas, Gasmetallbågsvetsning 

MIG – Metal Inert Gas, Gasmetallbågsvetsning 

Nivågränsvärde – Hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag. 

PPTR/TP – Power products transformers 

PayOff-tid – den tid ett inköp återbetalas på med hänsyn till intäkter vs 
kostnader. 

Resarlag – det arbetslag som svetsar ihop transformatorlådorna och belägger 
dem med koppar. 

Respirabelt damm – Inhalerbara partiklar som når längst ner i luftvägarna, < 1 
µm. 

RH – Relativ luftfuktighet (Relative Humidity) 

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) 

SAW – Submerged Arc Welding, Pulverbågsvetsning 

Takgränsvärde – Hygieniskt gränsvärde för exponering under 15 minuter eller 
mindre beroende på ämne.  

Tilluft – Luft som tillförs ett rum. Tilluft kan vara uteluft, återluft eller överluft. 

YIT – Företag inom installation och service av fastighetstekniska tjänster. 

Överluft – Luft som överförs från rum till rum. 
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1. Bakgrund
För att skapa en trivsam arbetsplats med personal vid god hälsa och bra resultat, 
är det av stor vikt att ha en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljö innefattar allt som 
människor sysslar med på sina arbetsplatser. En viktig del är den psykosociala 
arbetsmiljön som innefattar relationen mellan de anställda samt mellan de 
anställda och ledningen på ett företag. Den största delen av arbetsmiljöarbetet är 
fokuserat på olika fysiska arbetsmiljöförhållanden (Zanderin, 2005). Samspelet 
mellan produktion, ekonomi, arbetsmiljö, yttre miljö och kvalitet krävs för att få 
en väl fungerande organisation (Sandkull et al. 2008). Detta eftersom en sämre 
arbetsmiljö kan innebära flera negativa effekter för samhället, verksamheten och 
för den enskilda individen (Rose & Orrenius, 2007), exempelvis kostnader 
relaterade till sjukfrånvaro (Johanson & Johrén, 2011). För samhället innebär en 
dålig arbetsmiljö krav och stora kostnader för resurser medan verksamheter får 
sämre ekonomi och konkurrenskraft och individen får försämrad livskvalitet om 
denne blir sjuk och förlorar en del av inkomsten. Genom att motivera 
förbättringar ur en ekonomisk synvinkel, som exempelvis genererar högre 
kvalitet och produktivitet, av arbetet som utförs, blir de som beslutar om en 
investering för att skapa en bättre arbetsmiljö mer positiva till investeringen 
(Rose & Orrenius, 2007).  

Att svetsa innebär både arbetsmiljö- och hälsorisker så som inandning av 
svetsrök, fysiskt tunga eller obekväma arbetsställningar, buller, vibrationer, 
ögon- och hudskador men även risken att råka ut för olyckor orsakade av 
kvävning, förgiftning, brand eller explosion (Svetsarätt – Hälsorisker, 2012). 
Vid svetsning uppstår luftföroreningar av rök och gaser. Dessa kommer från fyra 
källor: omgivande luft, beläggningar på grundmaterialet samt det tillsats- och 
grundmaterial som svetsningen utförs i. Tillsatsmaterialet står för 90 % av 
luftföroreningarna, vilket beror på de partiklar som bildas. På grund av de 
hälsorisker som svetsrök medför är det av stor vikt att begränsa exponeringen 
genom att vidta både tekniska och organisatoriska åtgärder (Gavelin, 2006). Två 
exempel på tekniska åtgärder är skyddsutrustning och ventilation (Krook & 
Levin, 2006). En organisatorisk åtgärd är att ha utbildning om de risker som 
arbetet kan innebära och förse sina medarbetare med bra utrustning såsom 
skyddskläder och svetsverktyg (Svetsarätt – Svetsaren, 2012).   

Sjukdomar som kan orsakas av svetsrök är exempelvis astma, lungcancer 
(Lillienberg et al. 2008; Meo & Al-Khlaiwi, 2003), hjärtinfarkt och störningar 
av reproduktionen (Meo & Al-Khlaiwi, 2003). För att undvika detta är det 
viktigt att använda lämplig skyddsutrustning. Enligt Sjögren, 
arbetsmiljötoxikolog vid Karolinska Institutet, i Zetterbloms (2008) artikel i 
tidningen arbetsliv, påverkas även spermiernas kvalitet. Det har påvisats 
sterilitet bland de som svetsade på Atlantångarna (Zetterblom, 2008), och att 
inandning av de små partiklar som finns i svetsröken har ett samband med hjärt- 
och kärlsjukdomar (Svetsarätt – Hälsorisker, 2012).   
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1.1. Aktuella lagar och föreskrifter
Arbetsmiljölagstiftningen, AML, (SFS 1977:1160), har sitt ursprung från den 
industriella revolutionen när arbetarna fick skador i arbetet. Detta gjorde att krav 
om lagstiftning för de faror som fanns i arbetslivet började ställas genom 
politiska grupper. År 1888 utkom den första yrkesfarelagen och det skulle dröja 
innan den moderna arbetarskyddslagstiftningen kom. Den växte fram mellan 
åren 1912 till 1949. År 1978 ändrades lagen så att den innefattade även 
psykosociala frågor och fick namnet Arbetsmiljölagen. Arbetstillfredställelse 
och förebyggande åtgärder betonades i lagstiftningen, för att förebygga ohälsa 
och olycksfall i arbetet (Zanderin, 2005).  

Arbetsmiljölagen är den övergripande lagen som ska följas på arbetsplatsen. Till 
arbetsmiljölagen finns föreskrifter som mer specifikt behandlar olika områden 
beroende på arbetsplatsens utformning och den verksamhet som bedrivs. Den 
mest aktuella föreskriften för denna studie, som omfattar en 
exponeringsmätning, är föreskriften om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. 
De föreskrifter som är aktuella i detta examensarbete är följande: 

 AFS 1992:09 Smältsvetsning och termisk skärning 
 AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 AFS 2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning 
 AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning  
 AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden 
 AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker 

1.1.1. Arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete
AML (SFS 1977:1160) innehåller de regler och skyldigheter som arbetsgivaren 
och skyddsansvariga har gentemot arbetstagarna. Syftet med AML är att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. De 
omständigheter som lagen omfattar är tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, 
sociala och vilket innehåll arbetet har. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), 
AFS 2001:01, ska vara en central del i arbetsmiljöarbetet för alla företag. Den är 
nära kopplat till AML. SAM innebär att ständiga förbättringar ska genomföras i 
verksamheten genom att undersöka arbetsmiljön och identifiera risker.  

1.1.2. Hygieniska gränsvärden och kontroll av luftföroreningar
AFS 2011:18 om hygieniska gränsvärden handlar om luftföroreningar i form av 
damm, rök, dimma, gas eller ånga i olika verksamheter. Syftet med föreskriften 
är att begränsa exponering av luftföroreningar genom att begränsa exponeringen 
till bestämda nivåer av ämnen eller lägre än, de hygieniska gränsvärdena, som är 
tillåtna i olika halter och exponeringstider. Det är av intresse att undersöka vilka 
halter av luftföroreningar som finns i inandningsluften. De uppmätta halterna av 
ämnet jämförs med respektive hygieniska nivågränsvärde för att se huruvida en 
åtgärd behöver vidtas eller inte (AFS 2011:18). 
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Enligt 3§ i AFS 1992:09 om smältsvetsning och termisk skärning ska 
exponeringen för svetsrök vara så låg som möjligt. I lokaler där svetsning 
regelbundet utförs ska exponeringsmätningar genomföras enligt 22§ i AFS 
1992:09. Enligt AFS 2011:18 ska exponeringsmätningar utföras även när det 
finns misstanke om att de hygieniska gränsvärdena överskrids. Visar 
exponeringsmätningen att gränsvärdena överstigs ska åtgärder vidtas. Som 
första åtgärd ska exponeringen sänkas till acceptabel nivå och om det inte är 
möjligt ska arbetsgivaren se till att det finns tillgång till personlig 
skyddsutrustning. Val av arbetsmetod kan planeras utifrån det hygieniska 
gränsvärdet, dock bör en strävan vara att med god marginal understiga 
gränsvärdesnivån (AFS 2011:18). Analys av luft kan ske med två typer av 
mätningar; antingen med direktvisande instrument eller med separat provtagning 
och analys (Krook & Levin, 2006). De olika hygieniska nivågränsvärden, som är 
aktuella för examensarbetet, för den respirabla fraktionen finns i tabell 1 nedan. 
De är hämtade ur bilaga 1 i AFS 2011:18 om hygieniska gränsvärden.  

Tabell 1. I tabellen illustreras de hygieniska nivågränsvärdena för den respirabla  
fraktionen av de aktuella ämnen som undersökts vid svetsningen (AFS 2011:18). 

Ämne Nivågränsvärde [mg/m3] 
(respirabel nivå) 

Damm oorganiskt  5 

Koppar 0,2 

Mangan 0,1 

Järn 3,5 

1.2. Information om ABB
ABB-koncernen har verksamhet över hela världen. I Sverige finns ABB på fler 
än 30 orter med ungefär 8700 anställda, varav 2600 av dessa finns i Ludvika. 
ABB tillverkar produkter och system som har gjort dem ledande inom områdena 
kraftöverföring, process- och industriautomation. Företagets vision är ”Power 
and productivity for a better world”, vilket innebär att de hjälper sina kunder 
inom energi och industri att använda elkraften på ett effektivt sätt samt att öka 
produktiviteten. Det finns en strävan att minska den yttre miljöpåverkan. ABB 
har missionen att förbättra för sina kunder, driva innovation, vara en attraktiv 
arbetsgivare samt att agera ansvarsfullt (ABB, 2012).  

1.2.1. Hållbart arbete inom ABB-koncernen
ABB använder en egen modell som beskriver prioriteringsordningen vid 
eventuella målkonflikter och onormala lägen. Säkerhet är första prioritet därefter 
kvalitet, leverans och slutligen kostnad. Genom att prioritera i denna ordning 
anses arbetsglädjen och trivseln öka på arbetsplatsen (ABB – Intranät, 2012). 
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Detta finns illustrerat i figur 1 nedan. Ett liknande exempel var när en 
arbetsmiljöförbättring genomfördes på SSAB i Luleå. Där ökade både trivseln 
och arbetsglädjen samtidigt som kvaliteten och leveranssäkerheten ökade 
(Abrahamsson, 2000).  

 

Figur 1. ABB:s prioriteringstrappa där säkerhet kommer först i prioriteringen  
samt att arbetsglädjen och trivseln på företaget ökar ju högre nivå i  

trappan som uppnås (ABB – Intranät, 2012). 

För att bedriva en hållbar utveckling anser företaget att det krävs en balans 
mellan ekonomisk utveckling, miljöförbättringar och socialt ansvar. ABB har 
därmed certifierats enligt ISO 9001, ISO 14 001 och OHSAS 18 001 (ABB, 
2012). För att få ett väl fungerande hållbart arbete är det lämpligt att integrera 
dessa tre ledningssystem. Detta för att både tid och resurser sparas (Jørgensen, 
Remmen & Mellado, 2006). 

1.2.2. ABB:s arbetsmiljöpolicy, OHSAS 18 001
Att sträva efter en bra arbetsmiljö och att arbeta proaktivt är av stor vikt för att 
skapa ett lönsamt företag. Ett verktyg för att uppnå det är att certifiera företaget 
enligt OHSAS 18 001, som är ett ledningssystem inom arbetsmiljö. En fördel 
med ledningssystemet är att arbetsmiljöarbetet blir systematiserat genom att en 
bra struktur skapas som säkerställer att AML följs och likaså SAM. En god 
arbetsmiljö innebär att arbeta med att förebygga risker för hälsa och säkerhet 
inom företaget (DNV, 2012). Arbetsmiljöpolicyn för ABB Sverige grundas på 
ett arbetsmiljömål om hälsa och säkerhet som genomsyrar hela koncernen:  

”Målsättningen med ABB:s arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt  
och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare” 
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För att uppnå arbetsmiljömålet krävs det att hälsa och säkerhet integreras i hela 
koncernen samt i allt arbete som bedrivs. Koncernledningen ska uppmuntra alla 
medarbetare att delta aktivt i säkerhetsarbete på alla nivåer samtidigt som 
olyckor ska förebyggas. För att lyckas bör hänsyn tas till olika individuella 
beteenden (ABB – Intranät, 2012).  

1.2.3. ABB:s miljöpolicy, ISO 14 001, och kvalitetspolicy, ISO 9001
ABB är certifierade enligt ledningssystemen ISO 14 001 (miljö) och ISO 9001 
(kvalitet). Genom att vara ISO 14 001certifierade stärker företaget det yttre 
miljöarbetet så som att förebygga föroreningar, uppfylla lagkrav och utbilda sina 
medarbetare i miljömedvetenhet. Genom att vara ISO 9001 certifierade bygger 
företaget in kvalitetsarbete genom att ansvara för exempelvis utveckling, 
produktion och marknadsföring. ABB satsar på att kontinuerligt förbättra miljö-, 
hälso- och säkerhetsprestanda i alla produkter, verksamheter, system och tjänster 
(ABB – Intranät, 2012). 

Genom att certifiera sig enligt ett ledningssystem, innebär att företaget använder 
sig av PDCA-cykeln för att genomföra åtgärder – plan (planera), do 
(genomföra), check (följa upp) och act (förbättra). Styrkor som fås vid en 
certifiering är att ständiga förbättringar genomförs inom företaget för att kunna 
få en vidare certifiering. Så som att ständigt arbeta för att minska den yttre 
miljöpåverkan. Åtgärder som vidtas, när företaget är certifierade, blir ofta 
effektivare och troligtvis även billigare då åtgärder följs upp kontinuerligt likaså 
att avvikelser lättare upptäcks. Konsekvenser vid införande av ett 
ledningssystem är däremot att det kräver mycket resurser och kostnader vid 
själva införandet, likaså att systemet kontinuerligt ska förbättras (Piper, Ryding 
& Henricson, 2004).  

1.2.4. Undersökt arbetsplats plåtverkstaden
ABB i Ludvika består av flera olika enheter och det aktuella examensarbetet 
utfördes vid ABB Power Transformers plåtverkstad, PPTR/TP. I plåtverkstaden 
arbetar 50 svetsare varav 46 av dessa arbetar skift och resterande fyra dagtid. 
Förutom de som svetsar finns även ett tiotal kontorspersonal i plåtverkstaden. 
Kontorslokalen är placerad som hus i hus vilket innebär att det finns ett öppet 
kontorslandskap i en egen byggnad inne i plåtverkstaden med separat ventilation 
(Vuotari, 2012). I plåtverkstaden tillverkas transformatorlådor som 
transformatorer placeras inuti. En transformator är ”en apparat för överföring av 
växelströmseffekt samt förändring av nivåer på spänning och ström” (NE, 
Transformator, 2012). En skiss över plåtverkstaden finns i bilaga 1.  

1.2.4.1. Tillverkningsprocess
In till plåtverkstaden kommer plåtstycken och plåtdetaljer där den färdiga 
produkten är en skräddarsydd transformatorlåda, allt efter kundens önskemål. 
Storleken på transformatorlådorna varierar men finns som liten, mellan eller stor 
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(ABB – Intranät, 2012). Exempelvis kan en stor transformatorlåda ha måtten 
4×4×10 meter (Vuotari, 2012).  
 
Vid tillverkning av en transformatorlåda grundbearbetas plåten först i olika 
delsteg, där små detaljer av plåten klipps och kapas för att sedan skäras med 
gasol. Därefter fräses större detaljer och hål borras. För att få ett önskvärt 
utseende bockas plåten innan slipning och svetsning av pressbalken. Efter 
grundbearbetningen sker svetsningen. I så stor utsträckning som möjligt utförs 
SAW-pulverbågsvetsning dock vid trånga utrymmen och för att punktvis fästa 
koppar på lådans innerväggar, för att hålla den på plats, används MIG-
gasmetallbågsvetsning. Detta moment är tidskrävande och tar för de två 
svetsarna ett skift (åtta timmar). När kopparen har punktfästats används SAW-
pulverbågsvetsning för att fästa den helt, och när den är ditsatt på båda sidor om 
väggarna svetsas lådan ihop och slutligen svetsas koppar fast på lådans botten. 
Efter monteringen av transformatorlådan, tvättas, blästras och målas den och 
slutligen svetsas aluminiumdetaljer fast (ABB – Intranät, 2012).  

1.3. Materialet transformatorlådorna
Transformatorlådorna består av kolstål där innerväggarna i en del fall är 
beklädda med koppar, beroende på önskat användningsområde.   

1.3.1. Kolstål
Kolstål (svart stål) innehåller framför allt järn och kol. Halten kol kan uppgå till 
1,7 %. Materialets egenskaper varierar beroende på kolhalten och den 
värmebehandling som utförts, exempelvis ökar härdbarheten med en ökad 
kolhalt. I kolstål finns legeringar i låga halter upp till 0,5 % (NE, Kolstål, 2012). 
Kolstål används som verktygs- och konstruktionsstål på grund av dess 
egenskaper. Exempelvis ökar hårdheten med ökad kolhalt medan segheten är 
högre vid en låg kolhalt (Brennert, 1968). Kolstålet i transformatorlådorna 
innehåller bland annat legeringarna mangan och koppar. Materialcertifikat för 
kolstålet finns i bilaga 3. 

1.3.2. Koppar
Delar av transformatorlådans innerväggar bekläds med koppar, som är ett 
metalliskt grundämne. En av anledningarna till detta är att det är den näst bästa 
metallen för att leda elektricitet och värme, silver är den främsta. Ytterligare en 
anledning är att koppar enkelt kan smidas. Vid mekanisk bearbetning av koppar 
i olika temperaturer kan dess fysikaliska egenskaper påverkas såsom densitet, 
hårdhet och ledningsförmåga (Brennert, 1968). Koppar är även lätt att foga 
samman och har hög hållfasthet (NE, Sundberg, 2012). Materialcertifikat för 
den koppar som används finns i bilaga 4.  

Enligt AFS 2011:18 om hygieniska gränsvärden, har koppar och oorganiska 
kopparföreningar nivågränsvärdet: 1 mg/m3 för totaldammet och 0,2 mg/m3 för 
respirabelt damm. Svetsröken består huvudsakligen av respirabla partiklar som 
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är mindre än 1 m (AV-teman – Hygieniska gränsvärden, 2012). Provtagning 
görs för de respirabla dammpartiklarna eftersom det finns ett hygieniskt 
gränsvärde för just respirabelt koppar. Både takgränsvärde och korttidsvärde 
saknas (AFS 2011:18, bilaga 1). Partiklarna i svetsöken är till största del 
respirabla dock förekommer det att den som svetsar även slipar i koppar och 
kolstål vilket orsakar inandning av icke-respirabelt damm. Symptom efter 
exponering av svetsrök innehållande koppar kan leda till retning i luftvägarna, 
hosta och feber (NE, Granström et al., 2012).   

1.4. Svetsning
Svetsning definieras som sammanfogning av material genom att tillföra energi 
via upphettning till grundmaterialets smältpunkt. Delarna sammanfogas med 
eller utan tillsatsmaterial beroende på vilken svetsmetod som används. 
Svetsmetoderna kan delas in i smält- och trycksvetsning. Vid smältsvetsning 
värms fogarna och smälts samman medan trycksvetsning är en metod där tryck 
används med eller utan upphettning. På ABB svetsas det enligt standarden SS 
EN 10 029:210 för varmvalsat stål. Bågsvetsning är samlingsnamnet för många 
svetsmetoder där värme tillsätts med en elektrisk ljusbåge (Weman, 2010). 
Nedan beskrivs de svetsmetoder som används i plåtverkstaden och i bilaga 2 
finns en figur med övriga svetsmetoder (Svetskommissionen – Svetsmetoder, 
2012). De metoder som är aktuella för sammanfogningen av 
transformatorlådorna är MIG/MAG- och SAW-svetsning där MIG används vid 
svetsning i koppar (Vuotari, 2012).  

MIG – Gasmetallbågsvetsning med inert skyddsgas (Argon). 
 Används för svetsning i alla ståltyper, olegerat-, låglegerat- och rostfritt stål. 

MAG – Gasmetallbågsvetsning med aktiv skyddsgas (Argon och Koldioxid). 
 Kan användas för alla olegerade och låglegerade allmänna konstruktionsstål. 

SAW – Pulverbågsvetsning.  
 Kan användas för olegerade, låglegerade och rostfria konstruktions- och 

tryckkärlsstål.  

1.4.1. MIG- och MAG-svetsning
Gasmetallbågsvetsning är vanligt inom olika industrier och används i 
plåtverkstaden för att fästa koppar på transformatorlådans innerväggar. Det är en 
metod där en ljusbåge smälter den frammatade elektroden i en skyddsgas 
(Weman, 2010). Vid MIG-svetsning används en ädelgas som skyddsgas 
exempelvis argon och vid MAG-svetsning omges ljusbågen av en aktiv 
skyddsgas exempelvis en kombination av argon och koldioxid där 
tillsatsmaterialet är i trådform (Svetskommissionen, – MAG/MIG, 
gasmetallbågsvetsning, 2012). Enligt Sawickij et al. (2001) ökar svetskvaliteten 
och svetssömmen skyddas av den inerta skyddsgasen som finns vid MIG-
svetsning. Även svetssömmen blir starkare när skyddsgas används. I figur 2 
illustreras MIG- och MAG-svetsning. 
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Figur 2.  Karakteristisk bild för MIG- och MAG-gasmetallbågsvetsning där ljusbågen omges 
av en skyddsgas (Svetskommissionen, – MAG/MIG, gasmetallbågsvetsning 2012). 

Svetsaren bör få kännedom om vilka risker som finns med svetsning. De 
hälsorisker som framförallt finns med MIG- och MAG-svetsning är 
luftföroreningarna och strålning från ljusbågen. De föroreningar som alstras vid 
svetsning består av rök och gaser. Rökutvecklingen sker när metallångan avgår 
på grund av den starka värmen och oxideras efter att ångan har lämnat ljusbågen 
och skyddsgasen. De ämnen som röken innehåller beror på vilket grund- och 
tillsatsmaterial som svetsningen görs i. Vid både MIG- och MAG-svetsning 
bildas de hälsofarliga gaserna ozon, nitrösa gaser och kolmonoxid (ESAB – 
MIG/MAG, 2012).  

Röken som alstras innehåller luftburna partiklar, exempelvis metalloxider från 
elektroden. De skyddsåtgärder som behövs för att undvika exponering för 
svetsrök vid MIG-svetsning är god allmänventilation, helst tillsammans med ett 
punktutsug samt att inandning av svetsrök bör undvikas. Fläktmatat 
andningsskydd behövs eftersom svetsröken innehåller hälsofarliga ämnen. 
Ytterligare en skyddsåtgärd som kan användas är integrerat utsug i svetspistolen 
som kan ta upp en stor del av röken innan den hinner spridas ut i lokalen. 
Ergonomin vid denna svetsmetod påverkas då svetsaren behöver kunna se 
svetspunkten (Weman, 2010). Behovet av att se kan även göra att svetsaren tar 
en risk att hamna nära rökplymen och därmed riskerar att exponeras för svetsrök 
om lämplig skyddsutrustning inte används (ESAB – MIG/MAG, 2012). Andra 
hälsorisker med svetsning är belastningsskador, buller och värmestrålning, men 
även att det förekommer infraröd och ultraviolett strålning som kan ge upphov 
till ögonskador (Meo & Al-Khlaiwi, 2003).   

1.4.2. SAW-svetsning
Pulverbågsvetsning är en metod där en till tre avsmältande elektroder med 
ljusbågar brinner under ett lager av pulver. Smältan skyddas från skadlig 
påverkan av luftens syre och kväve genom att pulvret, som är närmast ljusbågen, 
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smälter och bildar slagg på svetsen. Resterande andel av pulvret sugs upp och 
återanvänds. Pulverbågsvetsning är mer arbetsmiljövänligt än gasbågsvetsning 
då pulvret skyddar mot både rök och strålning (Weman, 2010).  

1.4.3. Hälsorisker samband med exponering av svetsrök
Vid svetsning alstras luftföroreningar som kan vara hälsofarliga (Lillienberg et 
al. 2008). Svetsröken består huvudsakligen av respirabla partiklar som är mindre 
än  1  m  (AV-teman  –  Hygieniska gränsvärden, 2012). Enligt Christensson, 
Fjällström, Östlund och Antonsson (2010) innehåller svetsröken mycket små 
respirabla partiklar som når lungblåsorna och de kan vara mer hälsofarliga än 
större partiklar enligt tidigare studier. De respirabla dammpartiklarna når längst 
ner i luftvägarna vid inandning. Risken med respirabla partiklar är att vissa av de 
partiklar kan lösas upp och komma ut i blodet och de partiklar som inte löses 
upp kan orsaka skada på plats (Krook & Levin, 2006). 

Quansah och Jaakkola (2008) gjorde en studie i Finland för att ta reda på om 
exponering för svetsrök och metalldamm från olika metaller kan ha negativa 
effekter på fortplantning och graviditet. De fann att kvinnors exponering för 
svetsrök eller svetsrök i kombination med metalldamm kan minska fostrets 
tillväxt och att männens exponering eventuellt kan öka risken för förtidig födsel 
samt att barnen kunde vara små vid födseln i förhållande till fostertidens längd 
(ibid, s. 530). De genomförde även en litteraturstudie där Quansah och Jaakkola 
(2008)  hittade flera studier som hade kommit fram till att mäns exponering för 
svetsrök kan öka risken för infertilitet. Kvinnor som exponeras kan eventuellt ha 
ökad risk för missfall. Bonde (1998) har skrivit om hur risker i arbetsmiljön kan 
påverka männens fortplantning och tar upp att det är svårt att hitta vetenskaplig 
evidens för tydliga samband mellan exponering för exempelvis svetsrök och 
dess påverkan på infertilitet, eftersom infertilitet i sig är ett så komplext problem 
där många faktorer samverkar. Tidigare forskning inom området har varit av 
varierande kvalitet och omfattning samtidigt som studiernas metoder har varit 
olika. Även om det enligt honom är svårt att bedöma tidigare studiers evidens 
menar Bonde att det kan finnas en ökad risk för negativa effekter för 
fortplantningen (ibid, s. 134).  

Walters och Haines (1988) intervjuade närmare 500 personer för att ta reda på 
hur arbetstagare resonerar när det gäller hälso- och arbetsmiljörisker på 
arbetsplatser i Kanada. Drygt 100 personer av dessa arbetade inom tung 
industrin. Många visste om att det fanns risker i arbetet som kunde påverka 
deras hälsa och ungefär hälften svarade att de eller personer som de känner hade 
upplevt symptom som kunde relateras till riskerna. De flesta hade dock bristande 
kunskaper om resultat från yrkeshygieniska mätningar och hur riskerna i arbetet 
kunde minskas samt vilka grundläggande juridiska rättigheter de hade (ibid, s. 
1189). Forskarna kom fram till att kännedom om arbetstagarnas uppfattning och 
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kunskaper om riskerna kan användas i företagens arbetsmiljöarbete för att 
förbättra arbetstagarnas hälsa och säkerhet (Walter & Haines, 1988). 

1.5. Ventilationens betydelse
Ventilation innebär en lufttransport med utbyte av luft i lokaler och byggnader. 
Tre typer av ventilation är allmän-, industri- och processventilation. Den typ av 
ventilation som är lämplig att använda beror på vilken typ av verksamhet som 
bedrivs (NE, Abel, 2011). Enligt 16 § i AFS 2009:02 om arbetsplatsens 
utformning ska arbetsplatser och personalutrymmen ha ventilationssystem för att 
skapa en luftväxling och fånga upp luftföroreningar som alstras i 
arbetslokalerna. Detta för att luftkvalitén ska vara tillfredställande men även för 
att begränsa spridning av luftföroreningar. Enligt 19 §, samma föreskrift, ska 
tilluften som tillförs till arbetslokaler vara så fri som möjligt från 
luftföroreningar och halten ska vara lägre än de hygieniska gränsvärdena. De 
hygieniska gränsvärdena för olika ämnen finns i bilaga 1 i AFS 2011:18.   

Ventilationen ska tillföra luft som har värmts upp eller kylts ner till komfortabel 
temperatur och som vid behov har renats eller blivit befuktad. Den kan även 
bidra till att viss överskottsvärme i lokalen transporteras ut. Luft ska tillföras 
utan att drag uppstår. Tilluften till lokaler kan vara behandlad ute-, åter- eller 
överluft. Överluft, luft som transporteras från närliggande rum utan att renas, får 
endast användas om lokalen dit luften ska tas har lägre krav på luftkvaliteten. 
Ventilationssystemen ska kontrolleras och underhållas och protokoll av dessa 
ska finnas i lokalen i form av obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
(Antonsson, Christensson & Sandberg, - Arbetsplatsens ventilation, 2005). Den 
ventilation som finns i plåtverkstaden är omblandande industriventilation (Wolf, 
Personlig kommunikation, 2012). En schematisk bild över de olika delarna av ett 
ventilationssystem finns i figur 3 nedan.  

 

Figur 3. En schematisk bild över de olika delarna i ett ventilationssystem  
(AV-teman – Ventilation, 2012).  
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1.5.1. Allmänventilation
Allmänventilationen ska hålla inomhusluften ren och bidra till en behaglig 
temperatur i vistelsezonen. Den ska transportera bort luft som är förorenad, 
uppvärmd och fuktig. Det finns två typer av allmän komfortventilation, 
omblandande och deplacerande ventilation. I lokaler där det alstras lite 
luftföroreningar kan omblandande ventilation användas eftersom den tillför 
uteluft i hög hastighet från ventilationsdon placerade i taket som blandar om till- 
och rumsluften (Antonsson et al. – Arbetsplatsens ventilation, 2005). I lokaler 
där det alstras mycket värme och luftföroreningar, är det lämpligt att använda 
deplacerande ventilation som tillför undertempererad luft med låg hastighet vid 
golvet. Genom att den varmare använda luften stiger uppåt förs den varma och 
förorenade luften mot taket till frånluftsdonen (Lin et al., 2005). 

1.5.2. Industri- och processventilation
Industriventilation är nödvändig i lokaler där luftföroreningar eller värme 
alstras. Syftet är att skapa ett så bra klimat som möjligt på arbetsplatsen med en 
bra luftkvalitet. Industriventilationen består både av allmän- och 
processventilation och grundas på en ventilation som är omblandande eller 
deplacerande (Antonsson et al. – Process och industriventilation, 2005). På 
arbetsplatser där svetsning, målning och bearbetning av material sker är det 
vanligt att det behövs effektiv industri- och processventilation eftersom det 
bildas damm, rök och andra luftföroreningar (Wang et al., 2012). Både process- 
och industriventilation ska utformas och anpassas till det arbete som utförs i 
lokalen (Lin et al., 2005).  

Processventilationens syfte är att fånga in värme och föroreningar för att 
förhindra spridning till övriga delar i lokalen. Olika typer av processventilation 
är integrerade utsug, punktutsug, sugramper, dragbänkar, inkapslingar och 
huvar. Genom att utnyttja föroreningarnas egenrörelse i luften blir 
processventilationen mer effektiv och mindre luftflöden krävs. Ventilationen bör 
vara placerad nära källan för att fånga in så mycket föroreningar som möjligt. 
Hur processventilationen är utformad styr utformningen av industriventilationen 
(Antonsson et al. – Process och industriventilation, 2005). I tabell 2 nedan finns 
beskrivet hur stora flöden som krävs för olika typer av processventilation och 
dess avståndsberoende för att ta bort luftföroreningar effektivt, ett exempel är att 
vid användning av integrerade utsug behövs ett flöde av 100 m3/h och vid 
allmän ventilation behöver flödet vara mer än 1000 m3/h för att uppnå samma 
effektivitet av bortförande av luftföroreningar (Christensson et al., 2010). 
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Tabell 2. Ventilationstyp i förhållande till avstånd och luftflöde (Christensson et al., 2010). 

Ventilation Avstånd [m] Flöde [m3/h] 

Integrerat utsug < 0,5 100 

Utsugsarm < 0,3 till 1,0 600 till 1000 

Utsugshuv och inkapsling Varierar Flödesbehovet varierar 

Allmänventilation Flera meter > 1000 

1.6. Skyddsutrustning och åtgärder för att minska exponering av svetsrök
Det är av stor vikt att använda skyddsutrustning för att skydda sig själv och 
andra mot svetsrök, UV-ljus, gnistor och buller (ESAB – Svetsning och 
skärning, 2012). Ett problem med att förstå vidden av de besvär och sjukdomar 
som kan fås är att tiden från exponering till att sjukdom påvisas ofta är lång, 
framförallt vad gäller svetsrök (Stern, 1981). För att få bra skyddsutrustning som 
används är det av betydelse att varje enskild svetsare provar ut sitt skydd så att 
det blir bekvämt och praktiskt, annars finns det risk för att den inte kommer att 
användas. All skyddsutrustning bör vara CE-märkt och det krävs ett bra 
underhåll av skyddsutrustningen (Svetsarätt – Svetsaren, 2012).  

Enligt 1§, AFS 2001:03 om användning av personlig skyddsutrustning, innebär 
personlig skyddsutrustning att den är avsedd att bäras för att skydda mot risker 
som kan påverka hälsan och säkerheten. Enligt 4 §, samma föreskrift, är det 
arbetsgivaren som ska tillhandahålla den skyddsutrustning som arbetet kräver. 
Enligt 5 §, samma föreskrift, ska gemensamma skyddsåtgärder så som tekniska 
och organisatoriska åtgärder prioriteras framför individuella åtgärder. Det 
innebär att skyddsutrustning bara ska användas om tekniska och organisatoriska 
åtgärder inte räcker till för att eliminera risken för skada. Dessa finns även 
listade i åtgärdstrappan under avsnitt 1.7.1.  

Allmänna råd till AFS 2001:03 om användning av personlig skyddsutrustning, 
är att vid införskaffande av skyddsutrusning ska det ske i samråd med 
arbetstagaren om arbetssituationen. Vid inköp av personlig skyddsutrustning 
finns det i AML 6 kap. 4 och 9 §§ regler om att skyddsombudet och 
skyddskommittén ska medverka. Har arbetstagaren varit med och provat ut 
skyddsutrustning ökar även motivation till använda den. Det är viktigt att 
använda utrustning som är bekväm och lätt att ta på och av. Enligt 7 § i AFS 
2001:03 om användning av personlig skyddsutrustning, ska den vara personlig 
för att inte ska skapa hygien-, hälso- eller säkerhetsproblem. Den ska även 
anpassas med rätt skyddshandskar och bra andningsskydd som ska sluta tätt mot 
ansiktet. Enligt 13§ i AFS 2011:19, ska arbetsgivaren informera sina 
medarbetare om hälso- och olycksfallsrisker som kan förekomma vid hantering 
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av olika ämnen och hur dessa risker kan undvikas, genom att exempelvis 
använda skyddsutrustning (AFS 2011:19). I detta fall svetsvisir med fläktmatat 
andningsskydd och integrerade utsug. Arbetstagarna ska känna till enligt AFS 
(2011:19): 

 Varför, när, var och hur utrustningen ska användas. 
 Vilken typ som ska användas. 
 Var skyddsutrustningen kan hämtas. 
 När och hur utrustningen ska underhållas eller om den ska bytas ut. 

Svetsare är en yrkesgrupp där det ofta slarvas med skyddsutrustning trots att de 
utsätts för farliga ämnen i svetsröken. För att undvika exponering, framförallt 
vid inomhussvetsning, behövs ordentlig ventilation och punktutsug. Ett 
komplement är att använda avancerad personlig skyddsutrustning i form av 
svetshjälmar som har lufttillförsel. Ett vanligt problem är att visiret lyfts upp 
direkt som svetsningen är färdig för att kontrollera resultatet, trots att svetsaren 
står i svetsröken. Ytterligare ett problem är att många svetsare glömmer bort 
eller ignorerar att koppla på friskluften till svetsvisiret eftersom de förlitar sig på 
lokalens punktutsug (Zetterblom, 2008).  

1.6.1. Ventilation för att minska exponering av svetsrök
Eftersom svetsröken innehåller respirabla partiklar och gaser bör den undvikas 
att inandas. Det gäller både svetsarna och övriga som arbetar eller vistas i 
lokalen. Det mest effektiva sättet att undvika exponering är att fånga in 
svetsröken innan den sprids i lokalen, det kan göras med en korrekt placerad och 
väl utformad ventilation (Wang et al., 2012). Vid fasta arbetsplatser är det 
lämpligt att använda en rörlig utsugsarm. Utsuget bör vara placerat ungefär 0,3 
meter rakt eller något snett över svetspunkten för att svetsröken stiger uppåt och 
så att röken sugs bort från svetsarens andningszon. Vid för nära placering kan 
utsuget vara i vägen för arbetet och för långt ifrån blir infångningen sämre. En 
annan typ av ventilation är integrerade utsug i svetspistolen. Denna teknik är 
lämplig framförallt när långa sömmar ska svetsas för att slippa flytta utsuget. 
Störning kan förekomma vid utsuget om drag uppstår från öppna portar 
(Christensson et al. 2010).  

1.6.2. Svetsvisir
Ett bra svetsvisir minskar störning i arbetet vilket leder till att både kvalitet och 
produktivitet ökar. En produktivitetsökning på ungefär 10 % har kunnat påvisas 
med automatiskt nedbländande svetsvisir.  Det har blivit vanligt i Sverige att ha 
nedbländande visir i svetshjälmen. Det har minskat exponeringen för svetsrök 
allmänt eftersom svetsarna inte behöver lyfta upp visiret direkt efter avslutad 
svetsning för att kontrollera resultatet (Eklund & Antonsson, 2011). Om visirets 
fälls upp för snabbt efter svetsningen finns det risk för att det finns svetsrök kvar 
i inandningsluften (Svetsa Rätt – Svetsaren, 2012).  
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Underhåll av svetsvisiret är viktigt eftersom det ger sämre sikt om glaset blir 
skadat av svetsloppor, smutsigt eller repigt. Glaset bör bytas ut om det skadats 
eftersom det annars kan påverka svetskvaliteten då det blir sämre seende, 
ögonen blir ansträngda i onödan vilket kan det leda till att svetsvisiret fälls upp 
för att se och detta leder till bländning av ljusbågen och exponering av svetsrök. 
Svetsvisiret skyddar mot ohälsosam strålning för ögonen men även för 
svetsloppor i ansiktet (Svetsarätt – Svetsaren, 2012).  

1.6.3. Andningsskydd
Andningsskydd bör alltid användas vid svetsarbete eftersom svetsröken kan 
innehålla höga koncentrationer av farliga ämnen där ett andetag i värsta fall kan 
ge en rejäl dos och orsaka skada (Fjällström, Wängberg & Christensson, 2009). 
Andningsskydd ska användas även om processventilation används eftersom 
processventilationen oftast inte kan ta bort all rök. Det är svårt att undvika 
svetsröken eftersom drag kan ändra dess riktning likaså om arbetet kräver att 
böja sig över ljusbågen för att få bättre sikt och på så sätt blir exponerad. För att 
optimera svetsskyddet bör en kombination av andningsskydd och svetsvisir 
användas. Det finns svetsvisir som har integrerade andningsskydd. Det 
andningsskydd som används ska skydda mot alla ämnen som ingår i svetsröken 
och det ska vara avsett för just svetsning. Även vid svetsning korta stunder, 
exempelvis punktsvetsning i koppar, ska andningsskydd användas. Det är i 
första hand lämpligt att välja ett trycklufts- eller fläktmatat andningsskydd 
eftersom luft blåses in i dessa och det blir lättare att andas (Svetsarätt – 
Svetsaren, 2012). 

I dåligt ventilerade utrymmen bör tryckluftsmatat andningsskydd användas. Det 
innebär att filtret som samlar upp gas och partiklar inte behöver bytas ut. Det är 
viktigt att tänka på att andningsskyddet underhålls på ett korrekt sätt för att ge 
ett fullgott skydd (Svetsarätt – Svetsaren, 2012). Vid användning av fläktmatade 
andningsskydd finns det risk för att exponeras av luftföroreningar om det finns 
slitna delar i fläktenheten eller om flödet inte är tillräckligt högt. Vid hårt 
ansträngt arbete ökar andningsfrekvensen och då är det bra att ha ett högt flöde 
för att upprätthålla övertrycket i fläkten. För att andningsskydden ska ge ett 
effektivt skydd är det av stor vikt att arbetarna får kunskap om underhåll och 
filterbyte (Fjällström et al. 2009).  

Fjällström et al. (2009) har gjort ett projekt för att kartlägga vilket skydd 
andningsskydden ger. De fann att på de flesta arbetsplatser som de besökte inte 
fanns rutiner för användning och skötsel av andningsskydd samt att 
informationen var bristande gällande när andningsskydden ska användas. 
Utifrån intervjuer av 65 personer fann de olika anledningar till varför 
andningsskydden inte alltid används, de orsaker som nämndes var bland annat 
att arbetsmiljön inte ansågs ohälsosam och att det var otympligt att bära 
andningsskyddet. Många arbetstagare använde inte andningsskydd när det 
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behövdes och endast 20 % av de tillfrågade bytte filter tillräckligt ofta. 
Arbetsledarna hade oftast mer kunskaper om andningsskydden men tyckte att 
det var svårt att få arbetarna att använda de (Fjällström et al., 2009).  

1.6.3.1. Andningsskydd och svetsvisir som används plåtverkstaden
I plåtverkstaden har svetsarna personliga skyddsutrustningar, som enbart 
används av dem själva. Det svetsvisir som används är Adflo svetsvisir med 
fläktassisterat andningsskydd, se figur 4. De svetsvisir som används i 
plåtverkstaden byts ut kontinuerligt då de blir slitna till de bästa som för tillfället 
finns på marknaden av märket 3M. Adflo är tillverkat av 3M och innehåller (3M 
– Respiratory Protection, 2012): 

 Svetshjälm med klart skyddsvisir och svetsglas med automatisk 
nedbländning.  

 Fläktenhet med bälte, batteri, luftslang, flödesindikator, gnistskydd, för-, 
partikel-, och gasfilter.  

 
Figur 4. Adflo svetsvisir med fläktmatat andningsskydd med filter och självbländande 

svetsglas som kan fällas upp vid behov utan att andningsskyddet går förlorat (3M.se, 2012). 

Hur ofta filtren i fläktenheten ska bytas beror på svetsmängd och svetsmetod. 
Endast gnistskyddet kan rengöras av svetsaren själv. Gnistskyddet skyddar 
fläktenheten från gnistor och svetsloppor. För-, partikel- och gasfilter kan inte 
rengöras utan måste bytas. Förfilter bör bytas ut en gång per vecka. 
Partikelfiltret bör bytas ut minst en gång per månad, eller när filterindikatorn 
visar rött ljus på fläktenheten. En ljudsignal hörs när filtren är för fulla och 
måste bytas, om detta ignoreras stängs fläktenheten automatiskt av. 
Partikelfiltret skyddar svetsaren mot partiklar och ska användas vid svetsning i 
kolstål. Gasfilter ska bytas ut minst var tredje eller fjärde vecka eller om smak 
eller lukt kan kännas. Gasfiltret skyddar mot organiska och oorganiska ångor 
samt sura gaser och ska alltid användas vid svetsning av ädelmetaller, det vill 
säga vid svetsning av koppar (3M, 2012). 
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1.7. Ekonomiskt perspektiv
Frisk personal, kvalitet och produktivitet, nöjda kunder och lönsamhet är fyra 
faktorer som påverkar varandra. När någon av dessa brister påverkas 
verksamhetens lönsamhet. Det medför att en stor drivkraft för att satsa på 
arbetsmiljön är att visa att det är en god investering genom att uppnå hög 
kompetens och god hälsa av personalen. Se figur 5 nedan, som illustrerar 
sambandet i lönsamhetscirkeln (Lagerström, Rose & Lovén, 2010). 
 

 

Figur 5. Lönsamhetscirkeln (Lagerström et. al, 2010). 

En systematisk granskning av artiklar, gjord av Verbeek (2009), om 
arbetsmiljöinsatser, visar att det ofta behövs affärsmässiga argument och 
investeringskalkyler för att få igenom arbetsmiljöåtgärder. Han menar på att 
med hjälp av ekonomiska argument och beräkningar kan företagsledningen bilda 
sig en uppfattning om kostnader och intäkter. Enligt studier är det ofta juridiska, 
ekonomiska eller moraliska skäl som gör att företagen satsar på arbetsmiljön 
(Verbeek, 2009). Rose och Orrenius (2006) har gjort en sammanfattning av 
olika metoder och modeller som kan användas för att ta reda på arbetsmiljöns 
effekter på företagets ekonomi. Det finns både kostnadskalkyler och kostnads- 
och intäktskalkyler samt metoder där även riskbedömningar och åtgärdsförslag 
inkluderas i kalkylerna. Enligt Johanson och Johrén (2011) används ekonomiska 
beräkningar ofta som beslutsunderlag för att välja mellan olika åtgärder eller 
som uppföljning för att bedöma om utförda åtgärder har gett resultat.  

Ekonomiska analyser bör göras för att få information om kort- och långsiktiga 
effekter för verksamheten för arbetsmiljöförändringar. Målet vid jämförelse av 
kostnad och nytta av en ekonomisk satsning är att övertyga hur värdefulla 
arbetsmiljöinvesteringar är genom att bedöma beslut och investeringar, 
utvärdera verksamheten kvantitativt samt att följa dess utveckling. En 
utvärdering bör även göras vid försäljning av produkter eller system (Rose & 
Orrenius, 2007). 



Examensarbete KTH – Teknik, Hälsa & Arbetsmiljöutveckling L.Isaksson & L.Lemetti 2012 

 
Sida | 17  

 

Kostnader för personal, såsom sjukfrånvaro, har liten betydelse i jämförelse med 
arbetsmiljöinsatsernas effekter på kvalitet och produktivitet, enligt ny forskning 
(Eklund & Antonsson, 2011).  Att genomföra en förändring i en verksamhet 
kostar, dock innebär det i de flesta fall att en bättre arbetsmiljö ger en bättre 
hälsa och därmed skapar en högre effektivitet och lönsamhet för verksamheten 
(Abrahamsson, 2000). Ur ett helhetsperspektiv är det enklare att beräkna och 
göra en kalkyl för att förstå vad kostnaden blir för att vidta en åtgärd, däremot är 
det svårare att se vad en åtgärd kommer att ge för förtjänster (Prevent – Ekonomi 
och arbetsmiljö, 2012). En god arbetsmiljö innebär minskade kostnader för 
exempelvis sjukfrånvaro och personalomsättning och därmed rekrytering. 
Studier har visat att kvalitetsbrister för utförda arbeten har varit tre gånger så 
stora i verksamheter med dålig arbetsmiljö jämförelse med liknande arbeten i en 
bra arbetsmiljö. En investering i en bättre arbetsmiljö återbetalas ofta snabbt 
tillbaka i bättre kvalitet (Rose & Orrenius, 2007).  

Personal med hög sjukfrånvaro är kostsamt. Olika företag har olika uppfattning 
om kostnaden för sjukfrånvaro. Exempelvis räknar Johanson & Johrén (2011) på 
10 % kostnad av månadslönen för en korttidssjukfrånvarodag. Denna kostnad 
visar på ett minimipris av vad personalen kostar, det vill säga de direkta 
kostnaderna såsom lön, semester och sociala avgifter. Indirekta kostnader för 
personal innehåller exempelvis lokalhyra, administration och arbetsmaterial. För 
att få ett mer korrekt resultat av vad sjukfrånvaro egentligen kostar bör hänsyn 
tas till både de direkta och indirekta kostnaderna av personalen (Johanson & 
Johrén, 2011). Det granskade företaget, ABB, föredrar att räkna på den förlorade 
intäkten för en svetsare i form av förlorad faktureringskostnad vid en 
sjukfrånvarodag, istället för lönekostnad vid en sjukfrånvarodag (Vuotari, 2012). 

Det kan vara svårt att bedöma arbetsmiljöinsatsernas exakta påverkan på 
exempelvis minskad sjukfrånvaro eller kvalitetsförbättringar (Johanson & 
Johrén 2011; Rose & Orrenius 2006). I många företag används sjukfrånvaro och 
personalomsättning som personalnyckeltal eftersom de ofta medför stora 
kostnader för företagen. Därför är det av intresse för företagen att hitta åtgärder 
som minskar dessa kostnader (Johanson & Johrén, 2011).  

Genom att ha ett personalekonomiskt synsätt och förstå arbetsmiljöinsatsernas 
effekter kan företag förbättra sin verksamhet, produktivitet och kvalitet 
(Johanson & Johrén, 2011). Enligt Verbeek (2009) var minskad sjukfrånvaro ett 
vanligt antagande i studier där arbetsmiljöinsatsernas effekter diskuteras. I de 
studier som Verbeek har granskat, var en ökad produktivitet och kvalitet samt 
minskad sjukfrånvaro och färre arbetsolyckor, vanligt förekommande effekter av 
arbetsmiljöinsatser (ibid, s. 407).  
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1.7.1. Åtgärdstrappan
De eliminationsåtgärder som bör vidtas på arbetsplatsen kan planeras utifrån en 
åtgärdstrappa (Krook & Levin, 2006). Den ger en vägledning om hur det är 
lämpligt att gå tillväga och exempelvis att vidta förebyggande åtgärder. De 
åtgärder som finns rekommenderade är lämpliga att utföra i en viss ordning och 
genom att förebygga arbetsmiljörisker i denna ordning kan riskerna minskas. 
För att alla arbetstagare ska skyddas och undvika att bli exponerade av svetsrök 
blir målet att i praktiken minska riskerna så nära källan som möjligt (AV – 
Planera åtgärder, 2012). De planerade åtgärderna bör dock analyseras och 
utvärderas noga för att förebygga att nya risker skapas (Antonsson, 1995). Enligt 
16 § i AFS 2011:19 om kemiska arbetsmiljörisker ska planering av arbetet göras 
genom att åtgärder vidtas så att riskerna elimineras eller reduceras till en 
godtagbar nivå. En schematisk bild över åtgärdstrappan finns i figur 6 (Isaksson 
& Lemetti, 2012, utformning av figuren är inspirerad av Antonsson, 2012). Den 
prioriterade ordningen som åtgärderna är rekommenderade att göras i finns i 
figuren (1 har högsta prioritet och 8 lägst prioritet). 

 

Figur 6. Åtgärdstrappan med tekniska och organisatoriska åtgärder. Där första åtgärden  
Som bör undersökas är utbyte av ämne eller metod och den sista lösningen, om ingen  

annan är genomförbar, bör arbetsrotation ske (Krook & Levin, 2006).  
Figurens utformning inspirerad av Antonsson (2012). 

1. Utbyte av ämne, substitutionsprincipen, innebär att ett kemiskt ämne som 
anses vara farligt, byts ut mot ett mindre farligt ämne för att minska risken för 
olägenheter för hälsa och säkerhet. Det är dock viktigt att veta vad 
ersättningsämnet innebär för risker och om det går att använda i processen samt 
dess kostnad (Krook & Levin, 2006, s. 110).  
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2. Automatisering kan göras genom att använda en robot eller maskin som 
utför arbetet. Exponeringsrisken för farliga ämnen kan därmed minskas. 
Svetsning är ett bra exempel där automatisering kan vara lämpligt. Det är viktigt 
att ha roboten inbyggd i ett väl ventilerat utrymme så att den övervakande 
personen inte utsätts för exponering (ibid, s. 112).   

3. Inkapsling innebär att verksamheten begränsas till ett särskilt utrymme med 
en extra bra ventilation, exempelvis dragskåp (ibid, s. 112).  

4. Processventilation är en extra ventilation utöver den allmänna ventilationen 
som är fokuserad på att ventilera ett specifikt arbetsmoment. Ventilationen ska 
ta bort luftföroreningen så nära utsläppskällan som möjligt för att vara effektiv. 
Punktutsug är den enklaste typen processventilation och är delvis rörligt och kan 
förflyttas till olika punkter vid större svetsarbeten (ibid, s. 113). 

5. Manöverhytt minskar exponeringsrisken för operatören. Det är viktigt att ha 
en separat tilluftsventilation och en utrymningsväg (ibid, s. 116). 

6. Arbete på särskild tid är en åtgärd som bara ska användas om ovan 
beskrivna åtgärder (1 till 5) inte fungerar. Detta för att undvika att övrig personal 
blir exponerade. Den som utför arbetet ska ha en lämplig personlig 
skyddsutrustning för det arbete som ska uträttas (ibid, s. 117).   

7. Personlig skyddsutrustning används för att skydda mot exponering av 
farliga ämnen beroende av det arbete som utförs. Det skydd som bör användas är 
andnings- och ögonskydd samt skydd för huden. Andningsskydd kan bestå av 
skyddsmasker med olika filtertyper. Lämpligt ögonskydd är visir eller glasögon 
som skyddar och är godkända för hantering av kemikalier. Hudskydd kan vara 
skyddsdräkt, handskar eller förkläden som är gjorda av ett material som skyddar 
mot det ämne som ska hanteras (ibid, s. 117-121). 

8. Arbetsrotation innebär att flera personer växlar mellan olika arbetsuppgifter 
så att exponeringen fördelas mellan olika personer. Fler blir drabbade men med 
en lägre exponering. Det är inte lämpligt vid hantering av cancerogena ämnen 
(ibid, s. 122).   
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2. Syfte, mål och frågeställning
Syftet med examensarbetet är att utvärdera och utveckla åtgärdsförslag för att 
skapa en bättre arbetsmiljö vid svetsning inklusive begränsa exponering av den 
svetsrök som bildas. Syftet med exponeringsmätningen är att mäta halten koppar 
i luften eftersom det inte tidigare har undersökts och dels för att en stor del av 
svetsning i transformatorlådorna görs i koppar. Målet med undersökningen är 
därmed att ta fram tre åtgärdsförslag som är rimliga att genomföra och följer 
företagets PayOff-princip.  

Studiens avgränsning är att granska en specifik arbetsmetod, punktsvetsning, 
MIG-svetsmetoden, och ett arbetsmoment för svetsning när svetsningen utförs i 
ett specifikt ämne, koppar, som svetsas fast på transformatorlådornas väggar 
bestående av kolstål.  

2.1. Frågeställningar
För att uppnå studiens syfte och mål har följande frågeställningar utvecklats: 

 Vilka hälsorisker finns vid exponering av koppardamm? 
 Vilken skyddsutrustning används för att undvika exponering av svetsrök? 

 Är denna utrustning tillräcklig för den aktuella exponeringsnivån? 
 Används skyddsutrustningen på ett korrekt sätt?  
 Används friskluftsintag i svetsvisiret? 

 Är ventilationen optimalt utformad med avseende på det arbete som utförs i 
lokalen? 

 Används integrerat utsug vid MIG-svetsning (punktsvetsning) i koppar? 
 Vilka åtgärder och förbättringar är lämpliga att göra utifrån resultatet? 

 Följer åtgärderna företagets PayOff-tid på 3 år? 
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3. Metod och material
Examensarbetet påbörjades med en inledande litteraturstudie för att inhämta 
bakgrundsinformation inom aktuellt område, framförallt svetsning och 
exponering av svetsrök, men även om det granskade företaget och vilka policys 
och riktlinjer som gällde. De databaser som framförallt användes var Primo på 
KTH:s bibliotek, Web of Science och PubMed. Sökorden som användes var 
arbetsmiljö, svetsning, svetsrök, skyddsutrustning vid svetsning, koppar, 
hälsorisker, ekonomi med flera (de flesta sökord användes både på svenska och 
engelska). För att få ut mer av exponeringsmätningen utformades dels en 
checklista utifrån bilaga 2 i AFS 2011:18 om hygieniska gränsvärden, 
checklistan finns i bilaga 5. För att inhämta mer information om svetsmängden 
och användning av personlig skyddsutrustning utformades intervjufrågor till 
exponeringsmätningen, som finns i bilaga 6. De svetsare som deltog vid 
exponeringsmätningen och intervjuerna var fyra män.  

Innan den planerade mätningen på ABB genomfördes ett studiebesök på ett 
annat svetsföretag, med en yrkeshygieniker som gjorde en liknande 
exponeringsmätning. Detta för att få en bättre förståelse för hur mätningarna 
skulle utföras. Observationer på ABB genomfördes innan mättillfället dels för 
att utforma en mätstrategi, dels för att få förståelse för de olika arbetsmomenten 
och för att planera placeringen av mätutrustningen. Innan mättillfället har 
arbetsmomenten för svetsning i koppar observerats och vi följde en svetsare 
under ett skift som förklarade i detalj vad han gjorde och hur han upplevde sin 
arbetsmiljö. Han visade även hur skyddsutrustningen såg ut och hur den skulle 
användas. Detta ligger till grund för de intervjufrågor som utformades och 
ställdes vid mättillfället. Intervjufrågorna inspirerades även från frågor som 
yrkeshygienikern ställde vid sin mätning som vi deltog i.  

Det arbetsmoment som utvärderades var då koppar fästes på transformatorlådans 
sidoväggar genom MIG-svetsning. Oanmälda observationer för användning av 
skyddsutrustning har utförts. För att få en bättre bild av ventilationens 
utformning i lokalen kontaktades YIT ”Service, entreprenad och energi inom 
industri och fastigheter” (yit.se, 2012), som är ansvariga för ABB:s fastigheter 
och ventilation. En kort beskrivning av den aktuella ventilationen delgavs vid en 
rundvandring i lokalen för att belysa till- och frånluftsdonens placering.  

En multielementanalys genomfördes så att halter av andra metaller framgick. 
Koppar finns som legering i kolstålet, dock i mycket låga halter, och som ett 
ytskikt inuti transformatorlådorna som svetsningen utförs i. Det orsakar en hög 
kopparexponering. Att mäta halter av ämnen i svetsrök kan göras dels genom 
orienterade mätningar, för att få fram specifika dominerande ämnen, och dels 
från förut valda ämnen som enligt tidigare studier är hälsovådliga. Den aktuella 
mätmetoden är till för att se om gränsvärden överskrids eller inte, och är en 
orienterad mätning (Krook & Levin, 2006).  
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I denna studie fokuserades exponeringsmätningen på koppar eftersom ämnet i 
för höga halter kan påverka hälsan negativt (NE, Granström et al. 2012). Dock 
genomfördes en multielementanalys där även andra ämnen, så som mangan, 
kunde ha en negativ påverkan på hälsan. En mätning av mangan har gjorts i 
november 2011 i plåtverkstaden. Då svetsning ger upphov till luftföroreningar 
misstänker företaget att deras verksamhet överstiger det hygieniska 
nivågränsvärdet för koppar. Detta innebär att arbetsgivaren enligt AFS 2011:18 
om hygieniska gränsvärden, ska utreda omfattningen av exponeringen. Denna 
information ska sedan delges arbetstagarna. De hygieniska nivågränsvärdena ska 
kommuniceras ut för de ämnen som exponeringen gäller i detta fall framförallt 
koppar. Slutligen ska arbetsgivaren försäkra sig om att de berörda arbetstagarna 
har tagit del och gjort sig förstådda av informationen (AFS 2011:19). 

3.1. Exponeringsmätning av svetsrök
Innan exponeringsmätningen utformades en mätstrategi och adekvat 
mätutrustning beställdes inför ett planerat mättillfälle. 

3.1.1. Mätstrategi
Vid utformning av mätstrategi bör hänsyn tas till mätningens validitet och 
reliabilitet. Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) innebär validitet 
förenklat vad som mäts och reliabilitet hur det mäts. Där ”en undersökning kan 
uppfylla höga krav på reliabilitet utan att vara valid, däremot kan en 
undersökning aldrig uppfylla höga krav på validitet utan att uppfylla höga krav 
på reliabilitet” (Bjereld et al. 2009, s. 116). Hög validitet fås då det som är 
avsett att mätas mäts. Reliabiliteten kan stärkas genom att den testas av flera 
forskare som får upprepa undersökningen och får liknande resultat, då visar 
analysen på en bra intersubjektivitet (Bjereld et al. 2009).  

Det kostar att göra mätningar och analysera prover, därmed behövs en bra 
mätstrategi som innehåller ett tydligt syfte med provtagningen. Genom att 
utforma en bra mätstrategi och ha ett genomtänkt mättillfälle görs ett medvetet 
val av den mätteknik som ska användas, val av mätmetod och mätpunkter. Den 
mätteknik som ska användas för exponeringsmätning av svetsrök är både 
stationär och personburen mätutrustning. Dels för att mäta bakgrundshalten i 
lokalen och dels för att mäta svetsarens direkta exponering. Vid rörligt arbete, så 
som svetsning, är det lämpligt att använda personburen mätutrustning eftersom 
det ger ett mer representativt värde för den enskilde personen (Krook & Levin, 
2006). Enligt 6 § i AFS 2011:18 ska mätningen göras i andningszonen och på ett 
rimligt antal arbetstagare för att få ett resultat som kan bedömas för samtliga 
exponerade personer. 

I samband med planeringen av exponeringsmätningen bör hänsyn tas till att det 
kan förekomma variation mellan individer samt inom individer och variation 
mellan olika dagar (Krook & Levin, 2006). För att undvika sådana felkällor 
intervjuades svetsarna under mätningen om svetsmängden under mättillfället är 



Examensarbete KTH – Teknik, Hälsa & Arbetsmiljöutveckling L.Isaksson & L.Lemetti 2012 

 
Sida | 23  

 

representativ med tidigare arbetscykler i form av dagar/veckor/månader/år. 
Detta eftersom det kan förekomma stora skillnader i luftföroreningshalter 
beroende på arbetsbörda och arbetsmoment. De faktorer som kan påverka 
exponeringen är exempelvis ventilation, produktionsmängd, klimat och olika 
omgivningsfaktorer. Exponering mellan individer varierar genom hantering av 
skyddsutrustning och arbetsmetod. Detta finns beskrivet i de allmänna råden i 
AFS 2011:18. I de allmänna råden i samma föreskrift finns det beskrivet att det 
är viktigt att ha en väl planerad mätning med en bra mätstrategi för att kunna 
tolka resultatet utifrån mätanalysen och för att kunna göra en kritisk granskning. 

För att uppnå hög validitet bör kalibrerad mätutrustning avsedd för de ämnen 
som ska mätas användas. I denna exponeringsmätning mättes vid det ena 
mättillfället luftföroreningar som alstras vid svetsning i kolstål och vid det andra 
luftföroreningar som alstras vid punktsvetsning i koppar. Lämpliga mätpunkter, 
för att uppnå hög reliabilitet, var där personer vistades för den stationära 
mätningen för att bedöma bakgrundshalten i lokalen (Krook & Levin, 2006). 
Mätplatserna valdes utifrån observationer för den stationära mätningen beroende 
av var personal som inte har skyddsutrustning passerar, det vill säga vid de 
markerade gångarna där förbipassage ska ske men även på andra sidan av 
transformatorlådan där annan personal utför annat svets- och sliparbete. Då 
dessa många gånger inte har fläktmatat andningsskydd och därmed inte är 
skyddade mot koppardamm som alstras vid svetsning i koppar. 

3.2.2. Mätutrustning
Vid den aktuella mätningen användes direktvisande mätinstrument för att få ett 
snabbt svar av damm- och partikelhalten i lokalen. För att få ett mer noggrant 
resultat användes även stationär- och personburen mätutrustning med filter som 
sedan skickades på analys. För denna typ av mätning av svetsrök var det 
intressant att veta halten uttryckt i mg/m3 (Krook & Levin, 2006), för att kunna 
jämföra med de hygieniska nivågränsvärdena. Den utrustning som har använts 
för att mäta exponeringen hyrdes från arbets- och miljömedicinska klinikens 
instrumentpool i Örebro. Mätutrustningen valdes i samråd med en 
yrkeshygieniker från samma avdelning som instrumenten hyrdes ifrån. 
Mätinstruktioner fanns beskrivet för instrumenten vid leveransen om hur de 
skulle hanteras och monteras ihop, då de levererades isär monterade. Efter 
exponeringsmätningen skickades filtren för att analyseras till arbets- och 
miljömedicinska kliniken i Örebro, där vägning och multianalys gjordes. Detta 
för att få totalhalten av damm och halten av olika metaller.  
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De instrument som användes vid mätningen finns listade nedan:  
 Dammätare modell DataRAM för direktvisande stationär mätning av 

totaldamm (1 st). Kalibrerad 2010-02-18 med Arizona road dust.  
 Konstantflödespumpar modell GSA SG4000ex (2,5 Ah) för stationär och 

personburen mätning (4 st).  
 Föravskiljare modell SKC för att provtagning av den respirabla delen av 

dammet (4 st). 
 Flödesmätare modell SKC 1000-5000 ml/min för att reglera och kontrollera 

flöden (1 st). Kalibrerad 2011-09-02. 
 Filter för totaldamm, 25 mm. Millipore-filter 3µm. (9 st, varav 1 blank). 
 Hygrometer modell VAISALA – Humidity & Temperature Indicator HMI 

31. Mäter luftfuktighet och temperatur. Mätintervall U: 0 till 100 % RH och 
T: -40 till +115°C (1 st).  

Huvudsyftet med exponeringsmätningen, som utfördes, var att undersöka 
exponeringen genom att mäta halten av respirabla kopparpartiklar och 
totaldamm. Respirabla partiklar valdes att mätas då svetsrök till största del 
består av respirabla partiklar (AV Teman – hygieniska gränsvärden, 2012). Den 
totala dammhalten uppmättes med direktvisande mätutrustning medan den 
respirabla partikelhalten uppmättes med stationär och personburen 
mätutrustning. Stationär mätutrustning användes för att bestämma 
bakgrundshalten i lokalen. För att bedöma inomhusklimatet vid de två 
mättillfällena uppmättes temperatur och relativ luftfuktighet både inom- och 
utomhus. 

En klar fördel med det direktvisande instrumentet är att analyssvaret fås snabbt. 
Dock finns det även nackdelar såsom bristande selektivitet, noggrannhet och 
känslighet (Krook & Levin, 2006). Detta stämmer för DataRAM eftersom den 
använder ljusspridning för att mäta antalet partiklar. Dock är det svårt att veta 
hur exakt mätningen blir eftersom den inte tar hänsyn till olika partikelstorlekar. 
Detta beror på hur instrumentet är kalibrerade (Ahonen, Pääkkönen & Rantanen, 
2007). Direktvisande mätning med DataRAM är inte direkt jämförbart med de 
hygieniska nivågränsvärdena. Den indikerar snarare på en variation i exponering 
av damm under mättiden (Berg, 2012).  

3.2.3. Mättillfället
De dagar som mätningarna genomfördes planerades i samråd med resarlagets 
arbetsledare, eftersom svetsning i koppar inte görs varje vecka. Mätningen 
gjordes vid två skiftlag samma vecka, dock två olika dagar och tider på dygnet. 
Mättiden varierade från 5,5 till 7 timmar, då en vanlig arbetsdag är 8 timmar. 
Vid första mätningen slipades och svetsades det i kolstål och små detaljer sattes 
fast på transformatorlådan. Vid den andra mätningen slipades kolstålet innan 
kopparplåten punktsvetsades på lådornas långsidor. Under mätningen användes 
checklistor och protokoll samt en personlig intervju gjordes med respektive 
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svetsare som bar personburen mätutrustning. Intervjuerna genomfördes vid 
arbetsstationen under arbetstid i ungefär tio minuter per svetsare. Fyra svetsare 
bar personlig mätutrustning dock intervjuades tre av dessa, på grund av 
personliga skäl. I samband vid mättillfället observerades svetsningen och vilken 
skyddsutrustning som användes. Innan och efter mätningen har icke-deltagande 
observationer genomförts. 

De stationära mätningarna placerades på två ställen, ungefär två meter från 
transformatorlådan på respektive sida, vid båda mätdagarna. Den ena 
utrustningen placerades intill pulversvetsen och den andra vid gången alldeles 
intill resarlaget. I figur 7 nedan finns en bild över hela plåtverkstaden till 
vänster, och där mätningen av resarlaget gjordes finns inzoomat till höger. De 
lila prismorna visar var den stationära mätrustningen var placerad vid båda 
mättillfällena och stjärnorna visar lokaliseringen av svetsarna, det vill säga den 
personburna mätutrustningen. Det gula randiga området visar var 
transformatorlådans vägg var placerad vid svetsningen. De blå tjocka linjerna är 
gångvägar avsett för förbipasserande. 

 
Figur 7. Bild över plåtverkstaden där mätningen skedde. Den vänstra bilden visar hela 

plåtverkstaden medan den högra bilden med röd ram visar var i plåtverkstaden som 
mätningen utfördes. De lila prismorna visar placeringen för de två stationära 

mätutrustningarna och de lila stjärnorna visar på ett ungefär var de som svetsade  
vistades. De blå tjocka linjerna är gångvägar. 
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Det flöde som användes i pumpen för den stationära och personburna 
utrustningen var 2,5 l/min. Flödet kontrollerades med ungefär 1,5 timmars 
mellanrum. Den direktvisande mätningen loggades med ett mätintervall på 5 
sekunder och tiden för varje mätställe varierade beroende på arbetsmoment och 
det arbete som pågick i lokalen. Totalt mättes tre ställen i lokalen; ett då 
svetsning utfördes i kolstål ovanpå ett skåp nära resarlaget, och två då svetsning 
utfördes i koppar, en vid tavlan nära transformatorlådan och en som personburen 
mätutrustning.  Enligt AFS 2011:18 ska provtagningstiden vara minst 75 % av 
arbetstiden för att få ett trovärdigt resultat. Enligt 7 §, samma föreskrift, ska 
mätningen göras vid normal arbetsmängd så att exponeringen motsvarar en 
normal arbetsdag. För ett arbetsskift motsvarar det en tid av 6 timmar (360 
minuter). 

Avslutningsvis redovisades resultatet utifrån mätningarna och observationerna 
vid ett examinationsseminarium på KTH men även på ABB vid tre tillfällen. 
Två för svetsarna, detta eftersom de jobbar i skift, och ett för koncernledningen 
och arbetsmiljöansvariga. Redovisningen för svetsarna utgick från det resultat 
som framkommit och i slutet av redovisningen hölls en öppen dialog, där de 
olika åtgärdsförslagen diskuterades och förslagen antecknades. Redovisningen 
för  svetsarna  kan  ses  som  en  del  av  lagkravet  i  AML  3  kap  och  3  §  där  
arbetsgivaren är skyldig att hålla utbildning och informera arbetstagarna om de 
risker som finns i arbetet. Koncernledningen var intresserad av resultatet och de 
ekonomiska aspekterna för de åtgärder som är föreslagna. De åtgärder som 
belystes i rapporten diskuterades om de var genomförbara eller inte vid alla 
redovisningstillfällena.  
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4. Resultat
Resultatet innehåller information om direktvisande mätning av totaldamm, 
analyssvar från personburen och stationär mätning samt aktuella 
klimatförhållanden under exponeringsmätningen. Resultatet innehåller även 
intervjuresultat, resultat från observationer om användning av skyddsutrustning 
och information om ventilationen i lokalen.  

4.1. Resultat av direktvisande mätutrustning
Mätning med direktvisande utrustning, DataRAM, utfördes vid båda mätdagarna 
vid tre olika placeringar i lokalen; två mätningar nära resarlaget och en mätning 
som personlig mätutrustning. Den 16 april 2012 svetsades och slipades kolstål, 
den 20 april 2012 slipades kolstål och koppar punktsvetsades med MIG. 
Resultatet kan ses i tabell 3 nedan, där de högsta uppmätta värdena som skiljer 
sig från övriga värden är markerade i fet stil.  

Det maximala uppmätta värdet vid de tre olika mättillfällena var 6,25 mg/m3 och 
uppkom vid det tillfälle då damm blåstes bort efter slipning i koppar. Det högsta 
medelvärdet, 0,33 mg/m3, var vid samma mättillfälle. Maximal koncentration 
för kolstål 0,47 mg/m3 respektive koppar 6,25 mg/m3. Båda dessa värden 
uppkom då DataRAM användes som personburen mätutrustning vid svetsning 
och slipning i koppar och visar på en stor skillnad vid dessa arbetsmoment i 
kolstål respektive koppar. För svetsning och slipning i kolstål, dock som 
stationär mätutrustning, uppgick den maximala koncentrationen av dammhalt till 
0,47 mg/m3 och medelvärdens koncentration till 0,04 mg/m3. Däremot för 
koppar som stationär mätutrustning var maximala koncentrationen 3,9 mg/m3 
och medelvärdes koncentrationen 0,18 mg/m3. Varje uppmätt värde är loggat på 
fem sekunder. 

Tabell 3. Resultat från direktvisande, DataRAM, mätning vid två mätdagar. De högsta 
uppmätta värdena är markerade i fet stil, där 6,25 mg/m3 motsvarar personburen mätning vid 

slipning och svetsning i koppar. 

Placering Mätdatum Mättid 
[min] 

Medel konc. 
[mg/m³] 

Maximal konc. 
[mg/m³] 

Lådsida kolstål1 2012-04-16 228 0,04 0,47 

Lådsida koppar2 2012-04-20 98 0,33 6,25 

Tavla3 2012-04-20 209 0,18 3,9 

1. Mätutrustningen var placerad ovanpå ett skåp intill transformatorns lådsida som slipades 
och svetsades. Ungefär 2 meter från lådans kant och 2,1 meter upp från golvet.  

2. Personburen mätning vid svetsning av koppar ovanpå lådsidan. Höjden varierade då 
svetsaren ändrade arbetsställning. Utrustningen var placerad vid midjehöjd på svetsarens 
högra sida.  

3. Mätutrustningen var placerad vid tavlan intill transformatorns lådsida som slipades och 
svetsades. Ungefär 2 meter från lådans kant och 1,7 meter upp från golvet.  
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4.2. Resultat av stationär och personburen mätutrustning
Nedan finns resultatet för stationär och personburen mätning samt de analyssvar 
som framkom för dammhalt i luftprov och för multielement i luftprov. I bilaga 
7A och 7B finns de mätprotokoll som användes vid mätningarna. Efter 
multielementanalysen valdes tre ämnen ut, järn, mangan och koppar, som ansåg 
vara relevanta för resultatet av exponeringsmätningen. Dessa ämnen visar på en 
variation mellan de olika mätningarna för både stationär och personburen 
mätning. Ämnena redovisas i denna rapport är ämnen som finns och varierar i 
svetsplymen samt är relevanta att mäta på. Exempelvis mangan har varit aktuellt 
senaste åren då det hygieniska gränsvärdet för ämnet har sänkts (Lundin, 2005).   

4.2.1. Resultat av dammhalt luftprov
Analysresultatet för den respirabla oorganiska dammhalten vid luftprovtagning 
både för personburen och stationär mätning finns i tabell 4. Det hygieniska 
nivågränsvärdet för respirabelt oorganiskt damm är 5 mg/m3 (AFS 2011:18). 
Prov för svetsare 1 och 2 för kolstål samt svetsare 3 och 4 för koppar är resultat 
från personburen mätning. Resterande prover, stationär 1 och 2 för kolstål samt 
stationär 3 och 4 för koppar är resultat från stationär provtagning. De prover som 
är markerade med fet stil är de som kraftigt översteg resterade prover, vilket var 
dammhalten för personburen mätning vid slipning av kolstål och svetsning av 
koppar. Mätresultatet anges med ett konfidensintervall på 95 %.  I bilaga 8 finns 
originaldokumentet för resultatet av dammhalten.  

Tabell 4. Analysresultat av den respirabla oorganiska dammhalten uttryckt i genomsnittlig 
halt. Konfidensintervallet för analysen var 95 %. Värden markerade i fet stil skiljer sig från 

övriga värden, dock överskreds inget hygieniskt nivågränsvärde. Det hygieniska 
nivågränsvärdet för respirabelt oorganiskt damm är 5 mg/m3 (AFS 2011:18). 

Mätpunkt 
(Provnr) Material  Mättid 

[min] Mätdatum Damm 
[mg/filter] 

Damm 
respirabelt 

[mg/m3] 

Volym 
luft [m3] 

Svetsare 1 
(9689) Kolstål 382 2012-04-16 0,25 ± 0,04 0,26 0,96 

Svetsare 2 
(9690) Kolstål 376 2012-04-16 0,21 ± 0,04 0,22 0,94 

Stationär 1 
(9691) Kolstål 392 2012-04-16 0,21 ± 0,04 0,21 0,98 

Stationär 2 
(9692) Kolstål 420 2012-04-16 0,23 ± 0,04 0,22 1,05 

Svetsare 3 
(9693) Koppar 328 2012-04-20 1,7 ± 0,1 2,07 0,82 

Svetsare 4 
(9694) Koppar 333 2012-04-20 1,7 ± 0,1 2,05 0,83 

Stationär 3 
(9695) Koppar 417 2012-04-20 0,6 ± 0,04 0,58 1,04 

Stationär 4 
(9696) Koppar 409 2012-04-20 0,46 ± 0,04 0,45 1,02 
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4.2.2. Resultat av multielementanalys luftprov
Resultat av multielementanalysen för personburen och stationär mätning av 
slipning och svetsning av kolstål samt svetsning av koppar finns i tabell 5. Det 
hygieniska nivågränsvärdet för respirabelt damm är för koppar 0,2 mg/m3, för 
mangan 0,1 mg/m3 och för järn 3,5 mg/m3 (AFS 2011:18). Prov för svetsare 1 
och 2 för kolstål samt svetsare 3 och 4 för koppar är resultat från personburen 
mätning. Resterande prover, stationär 1 och 2 för kolstål samt stationär 3 och 4 
för koppar är resultat från stationär provtagning. Värden markerade med fet stil 
överskred det hygieniska nivågränsvärdet. De prover som överskred det 
hygieniska nivågränsvärdet för koppar var svetsare 3 och 4 vid personburen 
mätning. Varken det hygieniska nivågränsvärdet för mangan eller järn 
överskreds, dock förekommer två något högre halter av ämnena för svetsare 4 
för personburen mätning då svetsning av koppar gjordes. Den högsta halten 
under mätningen var för mangan 0,06 mg/m3 och järn 0,23 mg/m3. I bilaga 9 
finns originaldokumentet för analyssvaret av multielement med alla ämnen som 
analyserades i luftproven. 

Tabell 5. Resultat av multielementanalys för personburen och stationär mätning. Det 
hygieniska nivågränsvärdet för respirabelt damm är för koppar 0,2 mg/m3, för mangan 0,1 

mg/m3 och för järn 3,5 mg/m3 (AFS 2011:18).   

Mätpunkt 
(Provnr) 

Material 
som 

hanteras 

Mättid 
[min] Mätdatum Koppar 

[mg/m3] 
Mangan 
[mg/m3] 

Järn 
[mg/m3] 

Volym 
luft [m3] 

Svetsare 1  
(9689) Kolstål 382 2012-04-16 0,002 0,009  0,1 0,96 

Svetsare 2 
(9690) Kolstål 376 2012-04-16 0,002 0,006  0,11 0,94 

Stationär 1 
(9691) Kolstål 392 2012-04-16 0,002 0,01  0,1 0,98 

Stationär 2 
(9692) Kolstål 420 2012-04-16 0,002 0,009  0,1 1,05 

Svetsare 3 
(9693) Koppar 328 2012-04-20 1,05 0,04  0,12 0,82 

Svetsare 4 
(9694) Koppar 333 2012-04-20 1,0 0,06  0,23 0,83 

Stationär 3 
(9695) Koppar 417 2012-04-20 0,06 0,02  0,14 1,04 

Stationär 4 
(9696) Koppar 409 2012-04-20 0,009 0,02 0,2 1,02 

 
De stationära proverna, stationär 1 till 4, var placerade intill resarlaget på ett 
sådant valt ställe att resultatet skulle kunna ses som ett riktvärde som övrig 
personal i lokalen exponeras för. Vilket var ungefär två meter ifrån resarlaget. 
Se figur 7 under avsnitt 3.2.3. Mättillfället. 
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4.3. Resultat av aktuella klimatförhållanden
Under de två mätdagarna uppmättes aktuella klimatförhållanden, i och utanför 
lokalen, med en hygrometer. De klimatförhållanden som existerade under 
mättillfällena kan ses i tabell 6. Trots 75 % RH (relativ luftfuktighet) utomhus 
vid mätningen den 16 april 2012, hade luften inomhus en luftfuktighet av endast 
28 % RH. Detsamma gäller mätningen den 20 april 2012 då den luftfuktigheten 
utomhus var 62,4 % RH och inomhus 25,4 % RH. Temperaturskillnaden mellan 
de båda mätdagarna inomhus var mindre än 1 °C.  

Tabell 6. Klimatförhållanden inom- och utomhus mätt i luftfuktighet och temperatur. 

Mätdatum 2012-04-16 2012-04-20 

Temperatur inomhus [°C] 21,8 22,4 

Temperatur utomhus [°C] + 4,8 + 3,6 

Luftfuktighet inomhus [% RH] 28,0 25,4 

Luftfuktighet utomhus [% RH] 75,0 62,4 

 
Luftfuktigheten och temperaturen mättes ungefär en meter utanför porten in till 
plåtverkstaden och den mättes inomhus i direkt anslutning till den stationära 
mätningen vid resarlaget. Hygrometern var placerad i axelhöjd vid mättillfället. 
Mättiden bestämdes inte utan värdet togs då hygrometern stabiliserat sig för det 
aktuella klimatet.  

4.4. Resultat från intervjuer och observationer av skyddsutrustning
Vid mätningen genomfördes strukturerade intervjuer, bestående av åtta frågor 
om svetsning och användning av personlig skyddsutrustning, för tre av de 
svetsare som bar personlig mätutrustning.  Intervjuerna gjordes i samband med 
exponeringsmätningen i ungefär tio minuter, en svetsare i taget intervjuades. En 
ställde frågor medan den andra antecknade svaren i ett frågeformulär. 
Intervjufrågorna finns i bilaga 6. 

Vid det första mättillfället 2012-04-16 ansåg svetsarna att de svetsade och 
slipade mindre än en vanlig arbetsdag. En av orsakerna till detta var att de var på 
utbildning under en timme. Vid mättillfället svetsades det enbart i kolstål, vilket 
enligt dem är det som de svetsar mest i. Vid det andra mättillfället 2012-04-20 
ansåg svetsarna att de svetsade och slipade den mängd som motsvarar en vanlig 
arbetsdag. Vid mättillfället svetsades det i koppar med MIG-svetsning och 
slipades i kolstål. Uppfattningen om andelen kopparsvetsning varierade mellan 
svetsarna från att vara 10 till 15 % av arbetstiden per månad, dock ansåg de att 
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mängden varierar beroende på orderingången. Alla intervjuade ansåg att de 
svetsar en större del av arbetstiden med MIG jämfört med SAW.  

Vid frågan om personlig skyddsutrustning varierade svaren. En använder 
friskluftstillförsel vid svetsning i koppar men bara svetsvisiret utan att koppla in 
friskluften vid svetsning i kolstål. Ett annat svar var att friskluft används 
beroende på svetsmängden, dock alltid vid kopparsvetsning. Den tredje svarade 
att han använder friskluft för det mesta. Underhåll och kontroll av 
skyddsutrustningen varierar beroende på svetsmängden. Ansvaret för att byta 
filter i andningsskyddets fläktenhet och glaset i svetsvisiret ligger på svetsarna. 
En av svetsarna svarade att filtret byts ungefär varannan vecka beroende på hur 
mycket svetsning som är med den hjälmen. En indikation för att byta filter var 
att batteritiden blev sämre. Samma svar gav en annan svetsare om att filtret byts 
ut då batteritiden blir sämre, dock ansåg han att det var ungefär en gång i 
månaden. En av svetsarna hade precis börjat arbeta vid resarlaget och hade 
därmed svårt att avgöra hur ofta filtret behövde bytas ut. Det framkom även att 
filtren har blåsts ut med tryckluft för att göras rent. Vid frågan om hur nöjda de 
ansåg sig vara med den befintliga skyddsutrustningen var svaret att en tyckte att 
det var helt okej som det var i dagsläget medan en annan tyckte att hjälmarna 
var tunga och att bättre fläktmatat svetsvisir skulle behövas. Ett symtom var 
nackont och tryck över pannan.  

En svetsare berättade om symptom som hade uppstått efter att ha svetsat i 
koppar utan att använda svetsvisiret med friskluftsintag vilket hade orsakat feber 
och frossa. Anledningen till att han inte använde skyddsutrustningen var att han 
”bara skulle punktsvetsa en liten bit”. Enligt samma svetsare är det flera som har 
gjort samma misstag, dock har de lärt sig en läxa efteråt. Detta visar på hur 
viktigt det är att alltid använda skyddsutrustning anpassad för det arbete som 
utförs eftersom en liten exponeringsmängd kan orsaka skada. Enligt Granström 
et al. (NE, 2012), är feber och frossa ett vanligt symptom som fås vid 
exponering av koppar, vilket finns beskrivet i avsnitt 1.3.2. Koppar. 

Det framkom att de integrerade utsugens slangar hade lätt att fastna och brändes 
av, vilket har gjort att flera har monterat bort de integrerade utsugen. De 
berättade även att i deras skiftlag använde endast en svetsare integrerat utsug, 
däremot använde han inte fläktmatat andningsskydd. Vi frågade den tidigare 
nämnda svetsaren och det var hans val och han var medveten om att det innebar 
en risk att inte skydda sig med friskluftsmask mot svetsröken. Orsaken till att 
han inte använde andningsskyddet berodde på nacksmärtor och att han hade 
upplevelsen av att andningsskyddet vägde för mycket. Svetsarna efterfrågar 
bättre integrerade utsug, som monteras så att slangarna inte fastnar. Flyttbara 
rörliga utsug skulle inte fungera enligt dem eftersom de måste flyttas med 
manuellt allt eftersom en söm svetsas, dock vore en bättre ventilation i lokalen 
en lösning.  
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Utifrån icke-deltagande oanmälda observationer under examensarbetet, kan det 
konstateras att användningen av skyddsutrustningen varierar. En vanligt 
förekommande kommentar till användning av skyddsutrustning är att ”vi 
använder det eftersom de har sagt att det är farligt utan”. Med de menas 
skyddsombuden och arbetsledarna. När skyddsutrustningen inte användes 
angavs olika anledningar så som nackont eller att de bara skulle svetsa lite. 

Användningen av integrerade utsug i stora skeppet vid resarlagen är bristfällig, 
det är snarare en regel än ett undantag att inte använda integrerat utsug. Det 
förekommer att en svetsare ständigt arbetar med integrerat utsug och ingen 
friskluftstillförsel på grund av nacksmärtor. En annan observation är att 
benägenheten att använda skyddsutrustning vid kopparsvetsning är högre än vid 
svetsning i kolstål. Vid enbart korta svetsningar och slipningar används i de allra 
flesta fall bara visir utan friskluft, ibland inte ens visir eller skyddsglasögon. 
Punktsvetsning med MIG-svetsmetoden, för att fästa kopparen på kolstålet, är 
ett av flera exempel då inte friskluftstillförsel används eftersom det ”bara” var 
fyra punkter per kopparplåt. Dock är de flesta noggranna med att använda 
skyddsutrustning vid längre tids kopparsvetsning.  

Vid ett möte med en säljare från Tools, som säljer 3M svetsvisir, framkom det 
att ABB köper in de senaste och modernaste svetsvisiren med bästa möjliga 
ergonomi när något gammalt visir behöver bytas ut. Svetsvisiren som köps in är 
självavbländande, har friskluftstillförsel inkopplat på sidan av svetshjälmen och 
det självavbländande visiret kan fällas upp utan att exponeras för svetsrök 
eftersom det finns ett genomskinligt glas fastmonterat under den.   

4.4.1 Användning av skyddsutrustningen under mätdagarna
Den 16 april 2012 när svetsning gjordes i kolstål användes fläktmatat 
andningsskydd men fläktenheten var inte inkopplad eftersom svetsarna ansåg att 
de inte skulle svetsa mycket. De integrerade utsugen användes inte. Den 20 april 
2012 när svetsning gjordes i koppar användes inte de integrerade utsugen. 
Däremot användes det fläktmatade andningsskyddet flitigt när kopparen 
punktsvetsades fast med MIG-svetsning. I det stora skeppet var det bara en 
svetsare som använde integrerat utsug, dock svetsade inte han i koppar och bar 
inte heller fläktmatat andningsskydd. 

4.5. Resultat om ventilationen plåtverkstaden
Information om ventilationen har erhållits från YIT som sköter fastighetens 
ventilation. Det är även de som underhåller och kontrollerar ventilationen. Den 
ventilation som finns i plåtverkstaden är omblandande industriventilation. 
Tilluften till det stora skeppet där svetsning av transformatorlådorna sker är 
överluft från intilliggande tvärgående skepp där bland annat svetsning och 
slipning av detaljer som fästes på transformatorlådorna tillverkas. Ingen tilluft 
utifrån tillförs direkt till det stora skeppet. Det finns två frånluftsdon i taket i 
vardera änden av lokalen (Wolf, 2012). Integrerade utsug finns installerade vid 
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de flesta arbetsstationer i hela plåtverkstaden, dock varierar användningsgraden. 
I det stora skeppet är det flera som har monterat bort det integrerade utsuget från 
svetspistolen. Kontoret som finns i lokalen är hus i hus och har ett eget 
ventilationssystem med tilluft direkt utifrån.  
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5. Diskussion
En vanlig reaktion som vi har fått när vi har berättat för andra inom företaget, 
var vi har gjort examensarbetet är att det är befogat. Många av de som arbetar i 
plåtverkstaden och övrig personal inom ABB anser att luftkvaliteten är dålig i 
lokalen. Det är baserat på enbart lukt- och synintryck vid förbipassage. En solig 
dag kan det observeras att det finns mycket partiklar i luften. Arbetsmiljön, 
framförallt luftkvaliteten, behövde därmed undersökas närmare för att få veta 
hur exponeringen för olika ämnen var, då luften inte känns hälsosam. Detta gör 
studien extra intressant. Enligt 9§ i AFS 2011:19 om kemiska arbetsmiljörisker 
ska exponeringsmätning utföras om det inte är möjligt på andra sätt bedöma om 
exponeringen för luftföroreningar underskrider aktuella gränsvärden.  

5.1. Exponeringsmätning

5.1.1. Direktvisande mätning 
Vårt resultat från den direktvisande mätning i jämförelse med Bergs mätning 
2011, visar att vi hade en dammhalt på 6,25 mg/m3 som högsta värde medan 
Berg (2011) hade exponeringstoppar som uppgick till 10 mg/m3 vid  MIG-
svetsning. Enligt Bergs mätning 2011, visar det att det är en vanlig företeelse att 
exponeringsnivån varierar under en arbetsdag och att det förekommer höga 
toppar under kortare perioder. När den högsta maximala halten vid vår mätning 
uppmättes användes ett direktvisande instrumentet som personburen mätare och 
den var placerad på svetsarens högra sida av bålen. Svetsaren punktsvetsade 
koppar på kolstålet. Enligt svetsaren hade svetsplymen varit mest på den vänstra 
sidan under arbetet. Vilket innebar att halterna för dammexponering troligtvis 
var högre än de uppmätta. Hade vi varit uppmärksamma på detta hade vi kunnat 
flytta mätutrustningen till den sida där exponeringen var som störst. För att få ett 
mer tillförlitligt resultat borde mätinstrumentet ha varit placerat närmare 
andningszonen, dock var det inte möjligt då det hade varit i vägen och hindrat 
svetsaren från att utföra sitt jobb på ett komfortabelt sätt.  

Som tidigare nämnts är bristande selektivitet vid direktvisande mätning ett 
problem, men för vår mätning anser vi att det inte är ett problem eftersom vi vet 
varifrån föroreningskällan kommer, svetsröken, dock kan föroreningar komma 
från andra håll men i lägre koncentration från andra delar av lokalen. Det kan 
vara svårt att få en hög noggrannhet av mätningen, dock är inte den exakta nivån 
det mest intressanta utan snarare att studera uppkomst, spridning och 
tidsvariation av partiklar och föroreningar.  

5.1.2. Damm- och multielementanalys
I november 2011 genomfördes en exponeringsmätning med inriktning på 
mangan i plåtverkstaden av Berg från arbets- och miljömedicin vid Örebro 
Universitetssjukhus. Vårt resultat i jämförelse med Bergs mätning 2011 visar på 
att motsvarande resarlag, där tre av fyra svetsare är samma personer som vid vår 
mätning. För den personburna mätningen var den högsta dammhalten vid Bergs 
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mätning 1,73 mg/m3 medan vår högsta dammhalt vid personburen mätning var 
2,07 mg/m3.  För stationär mätning av dammhalt visade Bergs resultat på ett 
högsta värde av 1,15 mg/m3 medan vår högsta dammhalt vid stationär mätning 
var 0,58 mg/m3.  

Dammhalten i luftproven från analysen visar på att inga gränsvärden för damm 
överstegs vid svetsningen, varken för den stationära eller personburna 
mätningen. Dock kan det utläsas att dammhalterna för personburen mätning vid 
svetsning i koppar var ungefär 10 gånger högre än de personburna mätningarna 
för svetsning och slipning i kolstål. Dock var skillnaden mellan stationär 
mätning för slipning och svetsning i kolstål och koppar inte lika stor. 
Dammhalten vid den personburna mätningen när det slipades och svetsades i 
koppar var ungefär två till tre gånger högre än för kolstålet. Detta beror till 
största sannolikhet på att mindre arbete än normalt utfördes under mätningen av 
dammhalt från kolstålshantering och eftersom de arbetade med ett annat material 
än koppar, vilket svetsarna berättade under själva mättillfället. Vid mätning av 
dammhalt från slipning och svetsning i koppar var arbetsbördan motsvarande 
den som brukar vara för ett skift när koppar ska svetsas fast på 
transformatorlådan. Dammhalten för de personburna mätningarna vid hantering 
av koppar borde troligtvis vara högre än vad de är i resultatet, eftersom 
luftflödespumpen hade stängts av under ungefär en timme mitt under 
mättillfället. Eftersom pumpen visar hur lång tid den har varit igång användes 
den tid som stod på pumpen vid beräkningarna.   

För den personburna mätningen visar vårt resultat, i jämförelse med Bergs 
mätning 2011, för exponeringsnivån att den högsta kopparhalten uppmättes till 
0,85 mg/m3, högsta manganhalten 0,03 mg/m3 och högsta järnhalten < 1,03 
mg/m3 vid Bergs mätning. De högsta halterna som uppmättes under vår mätning 
visade på en kopparhalt av 1,05 mg/m3, manganhalt av 0,06 mg/m3 och järnhalt 
av 0,23 mg/m3. Detta stämmer väl överens med halterna av koppar och mangan, 
dock visar Bergs mätning på en högre järnhalt än den vi uppmätte. Den 
stationära mätningen visar för Bergs resultat på ett högsta värde av kopparhalten 
0,51 mg/m3, manganhalt av 0,03 mg/m3 och järnhalt av < 0,32 mg/m3. Vid vår 
mätning uppmättes den högsta kopparhalten 0,06 mg/m3, högsta manganhalten 
0,02 mg/m3 och den högsta järnhalten 0,2 mg/m3.  

Det hygieniska nivågränsvärdet för både mangan och järn överskreds inte för 
något av proven. Det högst uppmätta värdet för järn var 0,23 mg/m3 och för 
mangan 0,06 mg/m3. Det hygieniska nivågränsvärdet för järn är 3,5 mg/m3 och 
för mangan 0,1 mg/m3 (AFS 2011:18). För koppar däremot överskreds 
nivågränsvärdet kraftigt vid de personburna mätningarna för svetsare 3 och 4. 
Dessa värden var för båda i analysresultatet (se bilaga 9), 1,05 mg/m3 vilket 
motsvarar ungefär 5 gånger högre halt än vad som är tillåtet enligt det 
hygieniska nivågränsvärdet för koppar som är 0,2 mg/m3, enligt AFS 2011:18. 
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Att kopparexponeringen vid personburen mätutrustning är hög visar på att utan 
svetsvisir med fläktmatat andningsskydd blir exponeringen av koppar mycket 
hög, likaså visar den på att föroreningen finns närmast källan. En lösning på 
detta problem, för att undvika spridning av damm i lokalen, är att använda 
integrerade utsug vid svetsning. Vid hög exponering för koppar är det angeläget 
att de som svetsar i koppar använder svetsvisir med fläktmatat andningsskydd 
och använder integrerade utsug. Dessa bör underhålls på rätt sätt för att minska 
risken för exponering av svetsrök.  

Genom att jämföra den stationära och personburna mätningen kan det ses att det 
finns ett tydligt samband mellan ämnenas halt, mätmetod och avstånd till 
föroreningskällan. Den personburna mätningen visar för de flesta prov en högre 
halt av ämnet i jämförelse till det stationära resultatet. Detta syns tydligast för 
kopparhalten, vilket är naturligt då svetsaren står nära svetsplymen. För halterna 
av ämnena som uppmättes vid slipning och svetsning i kolstål för stationär och 
personburen mätning kan det ses att värdena inte skiljer sig markant från 
varandra. För järn var alla värden ungefär 0,1 mg/m3. 

Våra exponeringsmätningar varade mellan 5,5 till 7 timmar. Enligt AFS 2011:18 
ska mättiden vara minst 75 % av en arbetsdag, vilket ska motsvara en så stor del 
av arbetstiden så att mätningen blir representativ. Detta stämmer överrens med 
de flesta av mätningarna som utfördes, men på grund av att två av pumparna 
slog ifrån av sig självt under den personburna mätningen av koppar uppnåddes 
inte denna tid. Det saknas ungefär 30 minuter. Vi ansåg att mättiden trotsallt var 
representativ för att kunna tolka resultatet. Filtret hade fått ett stort färgomslag 
vilket visade på att det innehöll en stor mängd dammpartiklar. Vid mätningen 
för svetsare 1 och 2 vid slipning och svetsning i kolstål, trots att pumparna var 
igång vid hela mättillfället, var filtren betydligt ljusare och mindre 
kontaminerade av damm från slipning och svetsrök. Detta är baserat på 
synintryck. Slutsatsen som kan dras av detta är att oavsett den kortare mättiden 
för svetsning och slipning i koppar, så alstras betydligt mer damm från 
materialet.   

5.1.3. Orsaker till skillnader resultat
De exponeringsmätningar som Berg genomförde 2011, i jämförelse till våra 
mätningar skiljer sig. En stor orsak till detta var att de personburna mätningarna 
gjordes i andningszonen innanför svetsvisiret, vilket inte var möjligt för oss, då 
vi inte hade tillgång till tillräckligt små filter som fick plats innanför svetsvisiret. 
Enligt Berg är miniprovtagarna under utveckling vid Stockholms Universitet vid 
institutionen för tillämpad miljövetenskap.  

Andra faktorer som har påverkat skillnaden i exponeringsnivå beror troligtvis på 
den aktuella svetsmängden under arbetsdagen, vilken typ av svetsmetod och hur 
det integrerade utsuget har använts. Då vi inte vet graden av användning av 
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fläktmatat andningsskydd vid Bergs mätning, är det svårt att avgöra huruvida de 
speglar resultatet. Även mätutrustningens placering, både den stationära och 
personburna, i förhållande till rökplymen har stor betydelse för hur hög 
dammhalten blir, enligt våra mätningar.  Placering av de stationära provtagarna 
för vår mätning var ungefär två meter ifrån transformatorlådans kant medan 
Berg vid sin mätning hade ett stativ för mätutrustningen som troligtvis kunde 
placeras närmare svetsningen. Vi vet inte avståndet för mätningen i november 
2011 dock vid studiebesöket placerade Berg mätutrustningen ungefär en meter 
ifrån svetsningen.  

5.2. Mätstrategin
Genom att vi fick följa med en yrkeshygieniker under en dag ökade reliabiliteten 
för exponeringsmätningen som utfördes eftersom vi fick lära oss om hur 
mätningen ska utföras. Likaså har både validiteten och reliabiliteten ökat då vi 
har haft diskussioner med flera parter; handledare, arbetsmiljöingenjörer, 
yrkeshygieniker och svetsare, om hur och vad som skulle mätas. 

Den direktvisande mätningen var tänkt att användas för att lätt få en överblick 
av hur halterna under dagen varierade genom att snabbt få ett svar. Den flyttades 
runt som en stationär mätare till förutbestämda platser nära svetsningen men vid 
ett tillfälle användes den som personburen mätutrustning för att under en kortare 
tid få se exponeringen. Det vi hade kunnat göra annorlunda är att använda den 
direktvisande mätutrustningen som personburen mätare även vid svetsning i 
kolstål vid det första mättillfället för att därmed kunna jämföra 
exponeringshalten till den direktvisande personburna mätningen i koppar.   

För att få den faktiska exponeringen av svetsrök borde filtret vid den 
personburna mätningen ha varit placerat innanför svetsvisiret, dock var det inte 
möjligt eftersom filtrena var för stora och inte fick plats. Detta har troligtvis 
medfört att resultatet från exponeringsmätningen är en högre halt än vad 
svetsaren faktiskt har utsatts för. Detta eftersom fläktluftmatat andningsskydd 
användes vid mätningen, dock förekom viss variation mellan svetsarna i 
användningsgrad. Enligt 6 § i AFS 2011:18 ska mätningen göras i 
andningszonen och på ett rimligt antal arbetstagare för att få ett resultat som kan 
bedömas för samtliga personer som exponeras. Detta har vi gjort då alla de fyra 
svetsarna som arbetar vid samma resarlag med samma typ av svetsning i kolstål 
och koppar har burit personburen mätutrustning. De svetsare som bar 
personburen mätutrustning vid första mättillfället 2012-04-16, svetsare 1 och 2, 
var borta på utbildning ungefär 45 minuter under pågående mätning vilket 
minskar partikelhalten som de normalt annars utsätts för. Mätutrustningen 
stängdes inte av under utbildningen.  

Vi kontrollerade att mätinstrumenten var kalibrerade, rätt inställda och redo för 
provtagning innan exponeringsmätningen. Enligt AFS 2011:18 är det viktigt att 
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ha kunskap om tänkbara felkällor och ta hänsyn till dessa för att undvika och 
minska risken för systematiska och slumpmässiga fel. Felen kan undvikas 
genom kalibrering, utbildning och övning men även genom att ha kunskap om 
mätmetoder och mätinstrument. Efter att ha fått praktiska tips och råd om 
hantering av mätutrustning och om exponeringsmätningar, av en 
yrkeshygieniker, blev det lättare att utföra vår egen mätning. Enligt 4 § i AFS 
2011:18 ska mätningar utföras av personer med tillräckliga kunskaper. Eftersom 
vi fick delta vid en tidigare exponeringsmätning för just svetsning med en 
erfaren yrkeshygieniker så har eventuella fel vid mättillfället minskats. 
Mätutrustningen och mätmetoden ska vara adekvat för det som ska mätas. Valet 
av mätutrustning diskuterades i samråd med en yrkeshygieniker. Det 
direktvisande instrumentet var kalibrerat och pumparna kontrollerade av 
instrumentpoolen medan flödet ställdes in av oss själva. Flödet kontrollerades 
kontinuerligt under de båda mättillfällena för att undvika fel vid mättillfället. 
Både för högt och lågt flöde kan påverka mätningen negativt.  

5.3. Skyddsutrustningen
Eftersom gränsvärden överskrids enbart vid koppar, som även är det vi 
framförallt har studerat, visar det på hur viktigt det är att de fläktmatade 
andningsskydden används. De måste även skötas på ett korrekt sätt för att ge så 
bra skydd som möjligt, för att undvika exponering (Fjällström et al., 2009). Den 
höga kopparhalten visar på att användningen av de integrerade utsugen är 
bristande i plåtverkstaden.   

Enligt AML (SFS 1977:1160) 2 kap. 7§: ”Kan betryggande skydd mot ohälsa 
eller olycksfall icke nås på annat sätt, skall personlig skyddsutrustning 
användas. Denna skall tillhandla hållas genom arbetsgivarens försorg”. Och 
enligt 12 § AFS 2001:03 om användning av personlig skyddsutrustning ska 
arbetsgivaren se till att ”rutiner” för hantering av skyddsutrustning följs och 
enligt AML 2 kap. 7§ skall arbetsgivaren tillhandahålla arbetstagaren den 
personliga skyddsutrustningen. Arbetstagaren är i sin tur skyldig att följa 
gällande föreskrifter samt att använda den personliga skyddsutrustningen, vilket 
framgår i AML 3 kap 4§.  

Riskerna på arbetet kan minskas och förebyggas genom att ge arbetstagarna mer 
information om hur dessa kan hanteras och vilka rättigheter som arbetstagarna 
har (Walter & Haines, 1988). Detta visar på hur viktigt det är att hålla 
utbildningar och informera arbetstagarna om risker och riskhantering samt hur 
de på bästa sätt ska kunna undvikas. Bara genom vår närvaro och att vi har gjort 
observationer och intervjuer om arbetsmoment och skyddsutrustning har vi 
påverkat användningen av skyddsutrustning. Detta har framgått av de 
kommentarer som delgavs vid presentationen av vårt resultat på företaget men 
även av spontana kommentarer under tiden för examensarbetets genomförande. 
Exempelvis har svetsarna börjat diskutera med varandra om hur de använder 
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fläktmatade andningsskydd och hur ofta filtren ska bytas. De har även frågat 
inköparen om integrerade utsug.  

5.4. Ventilationen
Ventilationen i plåtverkstaden är omblandande industriventilation vilket gör att 
luftföroreningar sprids i lokalen och därmed passerar andnings- och 
vistelsezonen.  Eftersom det alstras luftföroreningar, i form av partiklar från 
svetsrök och slipning, i plåtverkstaden är det mer lämpligt att ha en 
deplacerande ventilation i lokalen än den omblandande som finns i dagläget. 
Dock har vår kontaktperson på YIT berättat att ett projekt håller på att utformas 
om ventilationen i plåtverkstaden för att förbättra den, framförallt ur 
energisynpunkt.  

I plåtverkstaden kommer luften som överluft från lokaler där svetsning och 
slipning i olika material pågår. Enligt 23 § AFS 2009:02 om arbetsplatsens 
utformning får överluft endast användas om det finns lägre krav på luftkvaliteten 
dit luften tas. Innan det kan åtgärdas är det därför viktigt att operatörerna i hela 
lokalen använder sig av integrerade utsug eller processventilation i form av 
utsugsarm. Om inte, finns det risk för att den överluft som kommer till 
resarlagen redan är förorenad.  

Enligt resultatet från Bergs mätning 2011 överskreds en del gränsvärden trots att 
mätningen gjordes innanför svetsvisiret. Detta visar på att ventilationen i lokalen 
inte är tillräcklig för att föra bort luftföroreningar och att integrerade utsug bör 
användas i större utsträckning än vad det gjordes då och idag. Dock vet vi inte 
om en av orsakerna till de höga värdena är beroende av att andningsskyddet inte 
har använts tillräckligt, men om så är fallet är även det en brist. Det resultat som 
vi har fått visar att det hygieniska nivågränsvärdet överskrids för koppar och att 
det finns en del partiklar i inomhusluften trots att gränsvärdet för dessa inte 
överskrids. Men även detta visar på att integrerade utsug bör användas. För att 
minska exponering för svetsarna och övrig personal i lokalen är det viktigt att 
integrerade utsug används eftersom de fångar in svetsröken nära källan och 
därmed minskar bakgrundshalten i lokalen. Med en effektiv processventilation 
behöver allmänventilationen inte ha lika stora flöden.  

Enligt Antonsson et al. – Process- och Industriventilation (2005) är 
processventilation inte den första åtgärden, enligt de eliminationsåtgärder som 
finns beskrivna under avsnitt 1.7.1 Åtgärdstrappan, som ska väljas för att 
minska exponeringen för luftföroreningar eftersom processventilation kan vara 
en dyr investering. En åtgärd som vanligtvis inte innebär en allt för stor kostnad 
för företaget är att använda substitutionsprincipen genom att byta ut ett ämne till 
ett liknande ämne som är mindre hälsoskadligt för att minska halten av 
luftföroreningar i luften. Denna ligger som första prioritet i åtgärdstrappan 
(Krook & Levin, 2006). I vår mätning är det svårt att byta ut koppar mot ett 
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annat ämne eftersom den har en viktig funktion i hur transformatorlådan leder 
ström. En annan åtgärd som kan göras för att minska exponering av svetsrök, är 
att byta ut den befintliga metoden till en annan bättre ur arbetsmiljösynpunkt. 
Detta är redan delvis gjort då pulversvetsning används i så stor utsträckning som 
möjligt eftersom exponeringen av koppar minskas och även en bättre ergonomi 
fås. Bättre ergonomi fås då svetsaren inte behöver stå på knä eller luta sig över 
svetsplymen då svetskranen styrs med en joystick.  

Vi har inte kunnat ta del av OVK, det vill säga obligatorisk ventilationskontroll., 
eftersom enligt Boverkets föreskrift BFS 2011:16 OVK1 2§ behöver inte OVK 
protokollföras för verksamheter i industrilokaler.  

5.5. Avslutande diskussion
Diskussionen av resultatet från dels exponeringsmätningar dels observationer 
och intervjuer visar på att det finns risk för att exponeras av svetsrök med halt av 
koppar som överstiger det hygieniska nivågränsvärdet. Enligt AFS 2001:01 om 
systematiskt arbetsmiljöarbete, ska en skriftlig riskbedömning genomföras samt 
en handlingsplan ska utformas för att minska exponeringen till en godtagbar 
nivå. I handlinsplanen ska det finnas planerade åtgärder för att minska 
exponeringen av svetsrök. De tre åtgärdsförslag som presenteras i avsnitt 6. 
Förslag på åtgärder kan ses som förslag för att minska exponeringsnivån.  

Vår förhoppning med detta examensarbete är att det ska bidra till att alla 
medarbetare i plåtverkstaden blir medvetna om de risker som arbetet innebär vid 
exponering av svetsrök. Men även att de tänker på sin egen och andras säkerhet 
och hälsa i sitt dagliga arbete samt vidtar åtgärder som effektivt minskar 
exponeringen för svetsrök. Detta samstämmer med ABB:s arbetsmiljömål: 

”Målsättningen med ABB:s arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt  
och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare” 

Att satsa på en bra arbetsmiljö innebär kostnader för exempelvis 
skyddsutrustning och utbildning om risker. Detta bör dock inte ses som en 
kostnad utan att det snarare är en investering på sikt, som gör att människor trivs 
och kan prestera bättre på arbetet. Avslutningsvis: Att satsa på en bra fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö är en investering för att få ett väl fungerande och 
lönsamt företag, där Abrahamsson (2000) studie om fysisk 
arbetsmiljöförbättring på SSAB i Luleå är ett bra exempel på det. 
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6. Förslag på åtgärder
Ett delsyfte med studien har varit att utifrån resultatet från exponerings-
mätningen, intervjuer och observationer göra en bedömning om tekniska 
åtgärder behöver vidtas och om de är ekonomiskt rimliga att genomföra. Enligt 
23 § i AFS 2011:19 och 9 § i AFS 2011:18 ska omedelbara åtgärder genomföras 
om exponeringsmätningen visar på att gränsvärdet överskrids och om ämnet 
som mäts kan ge upphov till ohälsa. Det hygieniska nivågränsvärdet överskreds 
för koppar vid personburen mätning. Efter införandet av åtgärderna som 
genomförs, utifrån resultatet av exponeringsmätningen, bör kontrolleras med en 
ny exponeringsmätning enligt 23 §, AFS 2011:19. Detta för att se att 
exponeringen är på en godtagbar nivå, alltså under det hygieniska 
nivågränsvärdet. 

ABB har som mål att sjukfrånvaron minskar till 3 % (7,5 dagar per år och 
anställd) (ABB – Intranät, 2012). Sjukfrånvaron i plåtverkstaden är i dagsläget 4 
% (10 dagar per år och anställd). För att uppfylla målet bör åtgärder genomföras 
för att förbättra arbetsmiljön och på så sätt försöka att minska sjukfrånvaron med 
2,5 dagar per år och anställd. Dock är det inte säkert att all sjukfrånvaro beror på 
en dålig arbetsmiljö. Enligt företaget är orsaker till sjukfrånvaron bland annat 
bekymmer med öron-näsa-hals och huvudvärk, vilka är symptom som kan 
relateras till exponering av luftföroreningar. De tre åtgärdsförslagen nedan kan 
vara en del av arbetet för att uppfylla målet.     

6.1. Åtgärdsförslag Rutiner för filterbyte och ökad användning av
fläktmatat andningsskydd
I dagsläget finns inga rutiner för att byta filter i de fläktmatade andningsskydden 
som ska användas vid svetsning av koppar och de används inte i tillräckligt stor 
utsträckning. Vi har förslag på att införa en rutin för byte av partikel- och 
gasfilter (förfilter ska bytas en gång per vecka) med jämna mellanrum. 
Beräkningar för åtgärd 1 finns i bilaga 10. Förslaget är att byta ut partikel- och 
gasfilter 1 gång per månad. 

Att byta ut filtren en gång per månad skulle innebära en kostnad per år av 546 
450 kr för alla som svetsar. Detta är beräknat på att arbete utförs i 11 månader 
och har semester en månad per år då skyddsutrustning inte behöver användas. 
Kostnaden för förfilter är beräknat på att bytas en gång per vecka vid arbete 47 
veckor per år och semester i fem veckor. Hänsyn tas inte heller till eventuella 
kostnader för vikarier. Beräkningen för filterbyten har beräknats på alla 50 
svetsare eftersom alla exponeras för partiklar i luften då ventilationen är 
omblandande och för att integrerade utsug används bristfälligt. Oavsett vilket 
material som det svetsas i ger ett fläktmatat andningsskydd med de olika 
nämnda filtren ett bättre andningsskydd än att använda ett svetsvisir utan tilluft 
och filter.  
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I dagsläget är sjukfrånvaron ungefär 10 dagar per år och svetsare. Ett antagande 
som görs är att sjukfrånvaron, genom att införa rutiner för att oftare byta filter 
och börja använda det fläktmatade andningsskyddet mer frekvent, kan minskas 
med 1 dag per år och svetsare. Detta skulle innebära att förlorade intäkter i 
samband sjukfrånvaro minskar med 246 000 kr/ år. Genom att minska 
sjukfrånvaron och att köpa in mer filter blir: 

 PayOff-tiden: 2,2 år 

Vid beräkning av denna PayOff-tid har inte hänsyn tagits till nuvarande 
kostnader för filter eftersom det inte finns några rutiner är det svårt att veta hur 
många filter som används per år. 

6.1.1. Orsak till åtgärd
Av de intervjuer som har genomförts vet de flesta av svetsarna inte när filtren i 
andningsskyddet ska bytas. De flesta har även olika indikationer på när de 
behövs. Därför är det bra att ha skriftliga rutiner, både för de som arbetar nu och 
för nyanställda. Rutinen för förvaring av det fläktmatade andningsskyddet är 
bristfällig eftersom okunskap om att de blir dammiga utanpå så dras dammet in i 
filtret när fläkten sätts igång igen. Även detta bör ses över. 

I de allmänna råden om användning av personlig skyddsutrustning finns det 
beskrivet i 10-12 §§ att det bör finnas utarbetade rutiner för vård och förvaring 
av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:03). Enligt 11§ AFS 2011:19 om 
kemiska arbetsmiljörisker ska det finnas skriftliga instruktioner och rutiner för 
hur arbetstagaren ska hantera och skydda sig mot exponering av exempelvis 
svetsrök och för att uppnå en säker arbetsmiljö (AFS 2011:19). Dessa rutiner bör 
vara väl inarbetade både för arbetsgivaren och för arbetstagaren (AFS 2001:03). 
Svetsarna ansvarar själva för att rengöra och byta filter till det fläktmatade 
svetsvisiren som används, framförallt vid svetsning i koppar och rostfritt stål. I 
dagsläget finns ingen skriftlig rutin för byte av filter. Det borde införas för att 
säkerställa att de filter som används i fläktenheten är i god kondition, detta 
eftersom det är svårt att kontrollera hur bra allas filter är. Ett förslag är att ha en 
lista där en signering görs när nytt filter har inhämtats. Dock finns det alltid en 
risk med att signeringslistor inte fylls i. För att säkerställa att listorna fylls i är ett 
förslag att skyddsombudet vid sin månatliga skyddsrond även tittar till 
filterlistan. Även förvaring av andningsskydden bör ses över dels efter att 
dagens arbete är klart och dels vid pauser i arbetet.  

6.2. Åtgärdsförslag Användning av integrerade utsug
Resultat visar på att exponeringen av koppar överstiger det hygieniska 
nivågränsvärdet, därför behöver en åtgärd vidtas för att minska exponeringen av 
svetsrök i lokalen och därmed partikelhalten. Vårt förslag är att köpa in 
integrerade utsug och att börja använda dessa i resarlaget där svetsning görs i 
koppar . I dagsläget finns integrerade utsug men de används endast av några få 
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då det har framkommit vid intervjuer att utsugsslangen är i vägen och fastnar 
eller bränns av. Ett förslag på detta är att använda integrerade utsug som sitter 
fast direkt i svetspistolen. I lokalen finns processventilation redan installerat till 
respektive arbetsplats, vilket innebär att enbart inköpskostnad för integrerat 
utsug med slang tillkommer, inte kostnaden för installation. Prisexempel för ett 
integrerat utsug är ungefär 7000 kr. Beräkningar för åtgärd 2 finns i bilaga 11. 

Minskar sjukfrånvaron med en dag per år och svetsare blir minskningen för 
förlorad intäkt i samband med minskad sjukfrånvaro 59 040 kr per år beräknat 
på de som jobbar i resarlagen och svetsar i koppar. Detta medför att PayOff-
tiden för investeringen blir: 

 PayOff: 0,7 år 

Vid beräkning av denna PayOff-tid har inte hänsyn tagits till nuvarande 
kostnader för övriga som svetsar i lokalen, bara till de som svetsar vid resarlagen 
i koppar.  

6.2.1. Orsak till åtgärd
Idag är det få som använder integrerade utsug i resarlagen vid svetsning i 
koppar. Genom att använda integrerade utsug sugs ungefär 80 % av svetsröken 
upp direkt vid källan så att partiklar inte sprids till övriga delar i lokalen 
(Christensson et al. 2010). Utifrån resultatet kan vi se att det är en stor skillnad 
mellan halten av koppar vid den personburna mätningen och den stationära 
mätningen som var ungefär två meter från rökplymen. Detta visar på vikten av 
att få bort föroreningen så nära källan som möjligt genom att undvika att 
partiklarna sprids i lokalen och för att svetsaren ska undvika att andas in farliga 
ämnen. Enligt Christensson et al. (2010) kan integrerade utsug minska 
exponering för svetsrök avsevärt om utsuget används, det är rätt inställt och 
monterad. Det är viktigt att de integrerade utsugen har rätt inställt flöde som 
klarar av att effektivt föra bort svetsrök.  

6.3. Åtgärdsförslag Deplacerande ventilation
Ventilationen i plåtverkstaden är omblandande med tilluft från intilliggande 
skepp i form av överluft. I industrilokaler där det alstras mycket värme och 
luftföroreningar är deplacerande ventilation bättre, eftersom friskluft tillförs vid 
golvnivå och förorenad luft stiger uppåt och ventileras ut så blir luftkvaliteten i 
lokalen bättre. Vid svetsning stiger rökplymen uppåt och med deplacerande 
ventilation försvinner föroreningarna snabbare från andningszonen. 
Omblandande ventilation sprider istället föroreningarna i lokalen.  

Enligt Wolf, ventilationsansvarig på YIT, ska de påbörja ett projekt för att 
utveckla ventilationen i plåtverkstaden ur energisynpunkt. Vårt förslag är att 
skapa en projektgrupp, med personal från YIT och från plåtverkstaden, som 
tillsammans utformar och utvecklar ventilationen dels så att den blir 
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energimässigt bra och dels så att till- och frånluftsflödet är tillräckligt högt för 
att föra bort luftföroreningar utan att arbetsmiljön blir dragig. Förslaget är att 
installera en deplacerande ventilation eftersom då blir det en effektiv bortförsel 
av förorenad luft. Riktlinjer för upphandling av ventilationssystem och bra 
information om utformning av industriventilation finns i böckerna av Antonsson 
et al. (2005) om Arbetsplatsens ventilation och om Process- och 
Industriventilation. 

Prisexempel för en ny ventilationsanläggning är svårt att uppskatta eftersom det 
är ett projekt i sig att genomföra och ta fram ett prisförslag för det. 

6.3.1. Orsak till åtgärd
Orsaken till att det inte finns någon tilluft i form av friskluft direkt in till stora 
skeppet där kopparsvetsning görs är att ventilationen i lokalen är gammal och av 
okänd anledning har tilluftskanalerna murats igen. Oavsett om det är 
deplacerande- eller omblandande ventilation bör det finnas ren tilluft i stora 
skeppet. Enligt AFS 2009:2 om arbetsplatsens utformning, 23 §, får överluft 
endast användas om det finns lägre krav på luftkvaliteten dit luften tas. 
Luftkvaliteten i stora skeppet, där svetsning görs i koppar, har inte lägre krav på 
luftkvaliteten än i de tvärgående skeppen.    

6.4. Diskussion om effekter av åtgärder  
Eftersom svetsning ger upphov till luftföroreningar och företaget misstänker att 
deras verksamhet som omfattar svetsning i plåtverkstaden ska arbetsgivaren 
enligt AFS 2011:18 om hygieniska gränsvärden, utreda omfattningen av 
exponeringen. Denna information ska sedan delges arbetstagarna. Åtgärderna 
har diskuterats tillsammans med svetsare och arbetsledare under en redovisnings 
seminarium som även kan ses som ett utbildningstillfälle. De åtgärder som 
presenterades blev positivt mottagna. Det kunde konstateras att de föreslagna 
åtgärderna är befogade och behöver vidtas.   

Vid punktsvetsning i koppar har svetsarna obekväma arbetsställningar i form av 
knästående eller sittande på plåten under långa stunder och kommer mycket nära 
svetsplymen. Enligt Christensson et al. (2010) är halten av partiklar i svetsröken 
högst i rökplymen och nära den och halten minskar ju större avståndet från 
plymen blir. Vid arbete i obekväma arbetsställningar och fysiskt tungt arbete 
ökar andningsfrekvensen och den ökade syreupptagningen gör att svetsaren att 
exponeras för mer luftföroreningar (Toomingas, Mathiassen & Wigaeus 
Tornqvist, 2008). Detta visar på hur viktigt det är med både bra andningsskydd 
och användning av integrerat utsug.  

Enligt Christensson et al. (2010) har andningsskydd visat sig vara det mest 
effektiva skydd som är mest tillförlitligt när det gäller svetsarnas exponering för 
svetsrök. Utöver andningsskydd behövs det rätt utformad processventilation som 
är anpassad till den typ av arbete som utförs. Samtidigt med dessa åtgärder är 



Examensarbete KTH – Teknik, Hälsa & Arbetsmiljöutveckling L.Isaksson & L.Lemetti 2012 

 
Sida | 45  

 

det viktigt att ha en bra allmänventilation som kan minska bakgrundshalter av 
luftföroreningar i lokalen för att andra som arbetar i eller passerar lokalen inte 
ska exponeras. Svetsaren ska också kunna arbeta på ett sätt att denne inte 
behöver luta sig över svetsplymen (Christensson et al., 2010).  

Genom att införa de tre åtgärder som vi har förslagit kan exponeringen av 
svetsrök minskas avsevärt och bidra till en bättre arbetsmiljö. Kopplingen 
mellan dessa blir genom att använda integrerade utsug minskas spridningen av 
luftföroreningar samt att filtren i andningsskydden blir mindre belastade och 
därmed troligtvis inte behöver bytas lika ofta. Likaså medför en deplacerande 
ventilation att föroreningarna snabbare försvinner från andningszonen och luften 
i vistelsezonen blir bättre. Kraven på filterbyte minskar troligtvis och även 
exponeringen av svetsrök och kan på sikt leda till lägre sjukfrånvaro om alla 
börjar använda sina andningsskydd på rätt sätt. Företagets PayOff-princip, som 
tidigare nämnt är 3 år, följs för både åtgärd 1 och 2.  

Det finns fler positiva effekter som kan ses genom att införa åtgärderna, dock är 
dessa värden svåra att sätta siffror på. Alla åtgärder som görs för att skapa en 
bättre arbetsmiljö på sikt, kan ses om en investering istället för en kostnad för 
företaget. Såsom att det blir en attraktivare arbetsplats eftersom företaget får ett 
rykte av att det satsas på att skapa en bra arbetsmiljö, vilket kan leda till att fler 
duktigare svetsare söker sig hit. Detta i sin tur gör att det skapas en positiv trend 
inom företaget. Med fler duktiga svetsare kan en högre produktivitet fås 
troligtvis och därmed en ökad leveranssäkerhet. Samtidigt som troligtvis färre 
vikarier behöver tas in då sjukfrånvaron minskar. En vikarie har lägre kapacitet 
än ordinarie personal. En annan inverkan som en minskad sjukfrånvaro kan ha 
är att övertidsarbetet troligtvis minskar bland personalen då produktiviteten 
ökar. Likaså borde olycksfallsrisken minska dels på grund av färre vikarier och 
dels på grund av en bättre arbetsmiljö. Troligtvis kan fler svetsare arbeta fram 
till pensionsålder då arbetsmiljön blir mer fördelaktig. Samtidigt som färre 
sjukfrånvarodagar leder till färre lågproduktiva dagar före och efter 
sjukfrånvarodagen, vilket ger en ökad produktivitet. Detta resonemang stämmer 
överrens med Sandkull et al. (2008) i planerade förändringar i företag.   

Detta examensarbete kommer vara en del i företagets arbetsmiljöarbete men kan 
även relateras till miljö- och kvalitetsarbete. En del i ABB:s miljöpolicy är att 
förebygga föroreningar och om de integrerade utsugen kommer att användas i 
större utsträckning än idag kommer halten av föroreningar i luften bli lägre. 
Eventuellt kan även ventilationen bli mer energieffektiv och föra bort 
föroreningarna bättre om den utvecklas tillsammans med YIT och personal från 
plåtverkstaden. Detta eftersom YIT är ansvariga för ventilationen i lokalen. Vår 
närvaro och resultatet kan bidra till kvalitetsarbetet som strävar efter att 
kontinuerligt förbättra miljö-, hälso- och säkerhetsprestanda. 



Examensarbete KTH – Teknik, Hälsa & Arbetsmiljöutveckling L.Isaksson & L.Lemetti 2012 

 
Sida | 46  

 

6.4.1. Förslag på vidare studier utifrån åtgärdsförslagen
Vår avgränsning med examensarbetet var att undersöka exponeringsnivån vid 
MIG-svetsning av koppar och om exponeringsnivån överstiger nivågränsvärdet 
för koppar eller inte. Utifrån observationer för att se vilken och i vilken 
omfattning skyddsutrustning används kom vi fram till de tre åtgärdsförslagen för 
att minska exponeringen av svetsrök. Vi har förslag på vidare studier för att göra 
åtgärderna mer effektiva i framtiden. Dessa är: 

 Mäta dammhalten på filtren för att se att dessa byts med ett lämpligt intervall 
så att ”nästan oanvända” filter inte kasseras i onödan likaså att filter inte 
överbelastas. Informationen som kan fås fram från den mätningen kan 
användas som underlag för att skriva rutiner om filterbyte vid svetsning i 
plåtverkstaden.    

 En utredning bör genomföras om hur förvaring av andningsskydden ska vara 
på bästa sätt, inte bara vid avslutat arbete utan även under arbetsdagen vid 
pauser.  

 Ett alternativt sätt för att fästa koppar bör undersökas, som inte används i 
dagsläget, för att minska behovet av att punktsvetsa kopparen i den mängd 
som det görs idag innan pulversvetsningen. Detta eftersom exponeringen av 
svetsrök och ergonomin skulle bli betydligt bättre. Under redovisnings-
seminarierna diskuterades detta och förslag på att bocka plåten vid kanterna 
var ett förslag som skulle leda till att plåten blir styvare och därmed inte 
reser sig vid värmetillförseln vid svetsning. Ett annat förslag var att använda 
en metod med en kraftig magnet som användes förut för att hålla fast 
kopparplåten, dock bör det utredas om magnetfältet påverkar svetskvaliteten 
vid pulversvetsning.  

 Eftersom vi inte har gjort en exponeringsmätning vid pulverbågsvetsning, 
SAW-svetsning, vore det intressant att veta exponeringen för koppar. 
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7. Slutsats
I plåtverkstaden där examensarbetet har utförts, har ett resarlags exponering för 
koppar och användning av personlig skyddsutrustning granskats. Det fanns 
misstanke om att luftkvaliteten i lokalen inte var tillräckligt bra. Därav 
utformades syfte med examensarbetet, som var att utvärdera och komma fram 
till tre åtgärdsförslag för att skapa en bättre arbetsmiljö vid svetsning. Detta 
genom att begränsa exponering av den svetsrök som bildas. Utifrån resultatet 
och genom att besvara frågeställningen har vi kommit fram till att de hälsorisker 
som finns vid svetsning i koppar är framförallt retning i luftvägarna, feber och 
frossa. För att undvika att exponeras av svetsrök bör rätt skyddsutrustning 
användas. Den skyddsutrustning som används i plåtverkstaden är främst 
självbländande svetsvisir med fläktmatat andningsskydd. Integrerade utsug 
används endast i liten utsträckning. Den skyddsutrustning som används idag vid 
svetsning i koppar är inte tillräcklig utan behöver vara effektivare och 
integrerade utsug bör användas mer än vad det görs, eftersom de hygieniska 
gränsvärdena överskrids. Hantering av andningsskydd och filterbyten samt 
användning av friskluft, varierar mellan svetsarna. Det beror på vilket material 
som det svetsas i och hur lång tid arbetsmomentet tar. Vid kopparsvetsning är 
svetsarna flitiga på att använda fläktmatat andningsskydd, dock inte integrerat 
utsug. Att använda en bra skyddsutrustning i plåtverkstaden är viktigt och 
framförallt när ventilationen i lokalen är omblandande och inte deplacerande, 
vilket den borde vara i en lokal med mycket partiklar och föroreningar i luften.  

De tre åtgärdsförslag vi har är att; (1) införa rutiner för filterbyte med jämna 
mellanrum, (2) börja använda integrerade utsug i större utsträckning samt att (3) 
förbättra lokalens ventilation genom att installera deplacerande ventilation. De 
två beräknade åtgärderna följer företagets PayOff-princip på 3 år. 

  



Examensarbete KTH – Teknik, Hälsa & Arbetsmiljöutveckling L.Isaksson & L.Lemetti 2012 

 
Sida | 48  

 

8. Referenser

8.1. Litteratur
Ahonen, I; Pääkkönen, R. & Rantanen, S. 2007. Työhygieeniset mittaukset. 
Työterveyslaitos:Helsinki   

Antonsson, A-B; Christensson, B. & Sandberg, M. 2005. Arbetsplatsens ventilation. 
Prevent:Stockholm. 

Antonsson, A-B; Christensson, B. & Sandberg, M. 2005. Process- och industriventilation. 
Prevent:Stockholm. 

Berg, P. Yrkeshygieniker. 2012. Mätning av damm och metaller i damm ABB Ludvika. 
(Utförd mätning 2011-11-17). Rapport id: AMM-L-2010/1. Arbets- och Miljömedicinska 
kliniken: Örebro Universitetssjukhus 

Bjereld, U; Demker, M. & Hinnfors, J. 2009. Varför vetenskap? 3:e upplagan. 
Studentlitteratur:Lund 

Brennert, S. 1968. Materiallära. Maskinaktiebolaget Karlebo:Stockholm  

Eklund, J. & Antonsson, A-B. 2011. Framgångsrik företagshälsovård – möjligheter och 
metoder. Kap 5. Arbetsmiljöförbättringa, kvalitet och produktivitet. (SOU 2011:63). Elanders 
Sverige AB:Stockolm  

Johanson, U. & Johrén, A. 2011. Personalekonomi idag. Liber:Stockholm 

Krook K. & Levin, J-O. 2006. Kemisk yrkes- och miljöhygien – Att identifiera, mäta och 
eliminera kemiska riskfaktorer i arbetslivet. Arbetslivsinstitutet och Prevent:Stockholm.  

Lagerström, G; Rose, L. & Lovén, E. 2010. Arbete och teknik på människans villkor – Kap. 
12. Arbetsmiljö och ekonomi. Prevent:Stockholm 

Piper, L; Ryding, S-O. & Henricson, C. 2004. Ständiga förbättringar med ISO 14 001. SIS 
Förlag AB:Stockholm 

Sandkull, B; Abrahamsson, L; Andersson, E; Jansson, A; Odenrick, P. & Sörgärde, N. 2008. 
Illusion eller verklighet? Planerade förändringar i företaget. Studentlitteratur:Stockholm 

Toomingas, A; Mathiassen, S. E. & Wigaeus Tornqvist, E. 2008. Arbetslivsfysiologi. 
Studentlitteratur:Lund 

Weman, K. 2010. Svetshandbok. 4:e utgåvan. Liber:Stockholm 

Zanderin, L. 2005. Arbetsmiljö. Studentlitteratur:Stockholm.  

8.2. Vetenskapliga artiklar
Abrahamsson, L. 2000. Production economics analysis of investment initiated to improve 
working environment. Applied Ergonomics. Vol. 31. (1) 1-7 

Antonsson, A-B. 1995. Substitution of Dangerous Chemicals – The Solution to Problems with 
Chemical Health Hazards in the Work Environment? Am.  Ind. Hyg. Assoc. J. Vol. 56 (4) 
394-397. 



Examensarbete KTH – Teknik, Hälsa & Arbetsmiljöutveckling L.Isaksson & L.Lemetti 2012 

 
Sida | 49  

 

Bonde, J. 1998. Occupational risk to male reproduction. Int. Arch. Occup. Environ. Health 
(72) 133-134. 

Christensson, B; Fjällström, B; Östlund, G. & Antonsson, A-B. 2010. Effektivare åtgärder 
mot exponering för svetsrök. IVL Rapport B1931. . IVL:Stockholm 

Fjällström, P; Wängberg, I. & Christensson, B. 2009. Hur effektivt skyddar andningsskydd i 
praktiken? IVL Rapport B1876. IVL:Stockholm 

Gavelin F. 2006. Krom och mangan vid svetsning – exponering och behov av åtgärder. IVL 
Rapport B1675. IVL:Stockholm.  

Jørgensen, T.H; Remmen, A. & Mellado, M.D. 2006. Integrated management systems – three 
different levels of integration. Journal of Cleaner Production. Vol. 14 (8) 713-722 

Lillienberg, L; Zock, J-P; Kromhout, H; Plana, E: Jarvis, D; Toren, K. & Kogevinas, M. 
2008. A Population-Based Study on Welding Exposures at Work and Respiratory Symptoms. 
Ann. Occup. Hyg., Vol. 52 (2) 107-115.  

Lin, Z; Chow, T.T; Fong, K.F; Tsang, C.F. & Wang, Q. 2005. Comparison of performances 
of displacement and mixing ventilations. Part II: indoor air quality. Internal Journal of 
Refrigeration. Vol. 28 (2) 288-305.  

Meo, S.A. & Al-Khlaiwi, T. 2003. Health Hazard of Welding Fumes. Saudi Medical Journal. 
Vol. 24 (11) 1176-1182  

Quansah, R. & Jaakkola, J. 2008. Paternal and maternal exposure to welding fumes and 
metal dusts or fumes and adverse pregnancy outcomes. Int Arch Occup Environ Health (82) 
529-537.   

Rose, L. & Orrenius, U. 2007. Beräkning av arbetsmiljöns ekonomiska effekter på företag och 
organisationer – En översikt av ett urval modeller och metoder. Arbete och hälsa. NR 
2006:18. Arbetslivsinstitutet:Stockholm  

Sawickij, M.M; Mielniczuk, G.M; Lupan, A.F; Sawickij, A.M; Olejnik, O.I. & Paton, E.O. 
2001. Activating fluxes in inert gas-shield welding of steels. Welding International (2001). 
Vol. 15 (9) 677-683. 

Stern, R.M. 1981. Process-dependent risk of delayed health effects for welders. Environ 
Health Perspect. October (41) 235-253) 

Verbeek, J. 2009. A systematic review of occupational safety and health business cases. 
Scand J Work Environ Health Vol. 35 (6) 403-412.  

Walters, V. & Haines, T. 1988. Workers´perceptions, knowledge and responses regarding 
occupational health and safety: A report on a Canadian study. Sci. Med. Vol. 27 (11) 1189-
1196.  

Wang, H-Q; Huang, C-H; Liu, D; Zhao, F-Y; Sun, H-B: Wang, F-F; Li, C; Kou, G-X; Ye, M-
Q. 2012. Fume transports in a high rise industrial welding hall with displacement ventilation 
system and individual ventilation units. Building and environment. Vol. 52. 119-128.  



Examensarbete KTH – Teknik, Hälsa & Arbetsmiljöutveckling L.Isaksson & L.Lemetti 2012 

 
Sida | 50  

 

8.3. Internet
3M. 2012. Respiratory Protection. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=SSSSSu7zK1fslxtUn8_xMx2eev7q
e17zHvTSevTSeSSSSSS--&fn=Speedglas_Resp_Prot_09.pdf Hämtat: [2012-05-04] 

ABB. 2012. Hemsida/Intranät. [Elektronisk].  www.abb.com Hämtat: [2012 (januari-maj)] 

Arbetsmiljöverkets temasidor [Elektroniska]. Tillgänglig: www.av.se/teman  
 Hygieniska gränsvärden – Definitioner av damm. Hämtat: [2012-02-02] 
 Planera åtgärder. Hämtat: [2012-02-07] 
 Ventilation. Hämtat: [2012-02-01] 

Det Norske Veritas (DNV) OHSAS 18001. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.detnorskeveritas.se/tjanster/certifiering/ledningssystem/sakerhet/ohsas18001/ 
Hämtat: [2012-01-30].  

ESAB Sverige AB – Göteborg. 2012. MIG/MAG-svetsning. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
www.esab.se Hämtat: [2012-02-07] 

ESAB Sverige AB – Göteborg. 2012. Svetsning och skärning – risker och åtgärder. 
[Elektronisk]. Tillgänglig: www.esab.se Hämtat: [2012-06-24] 

Nationalencyklopedin 2012 [Elektroniska]. Tillgänglig: www.ne.se  
 Kolstål. Hämtat: [2012-01-31]. 
 Koppar. Granström, B; Lundh, B; Tyler, G, Winqvist, G & Malmquist, J. 2012. Hämtat: 

[2012-01-31] 
 Koppar. Sundberg, R. 2012. Hämtat: [2012-01-31]  
 Transformator. Hämtat: [2012-02-01]. 
 Ventilation. Abel, E. 2011. Hämtat: [2011-11-23] 

Lundin, M. 2005. Ny föreskrift Hygieniska Gränsvärden (HGV) beslutad – 
Mangan.[Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.svets.se/tidigarenyhetsarkiv/nyhetsarkiv2005/nyforeskrifthygieniskagransvardenh
gvbeslutad.5.5b4c3f30107c27e2cd5800013468.html Hämtat: [2012-06-25]  

Prevent. 2012. Ekonomi och arbetsmiljö. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.prevent.se/sv/Arbetsmiljoarbete/Ekonomi/ Hämtat: [2012-02-23] 

Svetsarätt. 2012. [Elektronisk]. Tillgänglig: www.svetsaratt.se  
 Hälsorisker. Hämtat: [2012-02-02] 
 Svetsaren. Hämtat: [2012-02-02] 

Svetskommissionen. 2011.[Elektronisk]. Tillgänglig: www.svets.se  
 Teknisk Info/Svetsning/metoder/.  Hämtat: [2012-02-02] 
 Teknisk Info/Svetsning/metoder/MAG/MIG, Gasmetallbågsvetsning.Hämtat:[2012-02-02] 
 Teknisk Info/Svetsning/metoder/pulverbågsvetsning. Hämtat: [2012-02-02] 

Tools skyddsutrustning. 2012. Prisuppgifter. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.tools.se/  

YIT. 2012.[Elektronisk]. Tillgänglig: www.yit.se Hämtat: [2012-06-13] 



Examensarbete KTH – Teknik, Hälsa & Arbetsmiljöutveckling L.Isaksson & L.Lemetti 2012 

 
Sida | 51  

 

Zetterblom, M. 2008. Arbetsliv – Svetsare slarvar med skyddsutrustning. Publicerad: 2008-
04-28. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Artikel/2008/Svetsare-
slarvar-med-skyddsutrustning/ Hämtat: [2012-02-06] 

8.4. Lagtext
Arbetsmiljöverket. 2012. Arbetsmiljölagen – AML. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.av.se/lagochratt/aml/ Hämtat: [2012-02-06] AML tillhör svensk 
författningssamling, SFS 1977:1160. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter [Elektronisk] Tillgänglig: www.av.se Hämtat: [2012 (januari-
maj)] 

 AFS 1992:09 Smältsvetsning och termisk skärning 
 AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 AFS 2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning 
 AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning  
 AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden 
 AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker 

 
Boverkets föreskrifter. 2012. [Elektronisk].  

 Funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga 
funktionskontrollanter – BFS 2011:16 OVK1. Tillgänglig: http://www.boverket.se/Lag-
ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-ar/2011/ Hämtat: [2012-05-22] 

8.5. Figurer
Figur 1. ABB:s prioriteringstrappa. 2011. Tillgänglig: ABB:s intranät. Hämtat: [2012-02-01] 

Figur 2. MIG/MAG – gasmetallbågsvetsning. 2012. Tillgänglig:  
http://www.svets.se/images/18.ec944110677af1e8380009927/migmag3.jpg Hämtat: [2012-
05-21] 

Figur 3. Ventilation 2012. Arbetsmiljöverkets temasidor. Tillgänglig: 
http://www.av.se/teman/ventilation/ordlista/ Hämtat: [2012-02-01] 

Figur 4. Adflo svetsvisir. 2012. Tillgänglig: http://catalogue.3m.eu/pcimages/7775/fullsize.jpg 
Hämtat: [2012-05-22]  

Figur 5. Lönsamhetscirkeln. Lagerström, Rose & Lovén, 2010. Arbete och teknik på 
människans villkor – Arbetsmiljö och ekonomi. Prevent:Stockholm  

Figur 6. Åtgärdstrappan. Föreläsning 2011 – Kemiska arbetsmiljörisker. Ann-Beth 
Antonsson-Lundberg.  

8.6. Personlig kommunikation
Berg, P. Arbets- och miljömedicin. Yrkeshygieniker. Örebro Universitetssjukhus. 2012. 

Flodin, P. ABB Power Transformers. Plåtverkstaden. Löpande våren 2012. 

Vuotari, M. ABB Power Transformers. Avdelningschef plåtverkstaden. Löpande hösten 2011 
och våren 2012.  

Wolf, C. YIT. Ventilationsansvarig. 2012-03-26.  

 



Examensarbete KTH – Teknik, Hälsa & Arbetsmiljöutveckling L.Isaksson & L.Lemetti 2012 

 
Sida | 52  

 

Bilagor

Bilaga Karta plåtverkstaden

 

Figur B1. Karta över plåtverkstaden (Flodin, 2012). Detaljer på ritningen finns beskrivna till 
vänster om kartan. Område markerat med rött är ”stora skeppet” och område markerat med 

lila är ”tvärgående skepp”.   
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Bilaga Olika svetsmetoder  
 

 

Figur B2. De olika svetsmetoderna som finns (Svetskommissionen, 2012).  
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Bilaga Materialcertifikat för kolstål

 

Figur B3. Materialcertifikat för det kolstål som används och vad det innehåller. 
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Bilaga Materialcertifikat för koppar

 

Figur B4. Materialcertifikat för den koppar som används. 
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Bilaga Checklista vid exponeringsmätning

Checklistan har inspirerats från Bilaga 2 i AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden. 

 Datum för mätning 
 Vem har utfört mätningen 
 Syfte med mätningen 
 Ämnen som mäts 
 Namn på personer  

 Svetsaren 
 Arbetsmoment och svetsmetod 

 Tidpunkt för mätning 
 Starttid och sluttid 
 Tid för raster och lunch 

 Klimatuppgifter: 
 Inomhus 

 Temperatur 
 Luftfuktighet 

 Utomhus 
 Temperatur 
 Väder 

 Skiss över arbetsplatsen 
 Antal personer i lokalen 

 Typ av arbete 
 Antal förbipasserande 

 Produktions och ventilationsuppgifter 
 Vilken riktning har svetsrökplymen? 
 Öppna portar i lokalen? 

 Arbetsrotation 
 Skyddsutrustning – om, när och vilken 

 Typ av svetsvisir 
 Fläktmatat andningsskydd  

 När bytte du filter senast 
 Integrerat utsug 

 Genomsnittlig exponeringstid 
 Arbetsmoment vid exponering 
 Förekomst av fysiskt tungt arbete 

 Obekväma arbetsställningar 
 Provplatser och provtagningsplatser för varje prov 
 Mätmetod och mätutrustning 
 Analysen 

 Analysresultat 
 Analysmetod 
 Analyslaboratorium som anlitats 

 Sammanställning av mätresultat av dagsmedelvärden och arbetsmoment 
 Hygieniskt gränsvärde för ämnet 

 Bedömning, jämförelser och kommentarer med tidigare utförda mätningar 
 Rekommenderade åtgärder och slutsats 
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Bilaga Intervjufrågor vid exponeringsmätning

Svetsare: 

Datum: 

 

1. Är det här en typisk arbetsdag med avseende på svetsmängden? 
 
 
 

2. Hur stor del av din arbetstid svetsar du i koppar? 
 
 
 

3. Hur är arbetstidfördelningen mellan MIG/MAG- och SAW-svetsning? 
 
 
 

4. Använder du olika skyddsutrustning vid olika svetsmetoder? 
 
 
 

5. Är du bekväm/nöjd med din skyddsutrustning? 
 
 
 

6. Hur använder du skyddsutrustningen? 
 
 
 

7. Hur underhåller och kontrollerar du din utrustning? 
 
 
 

8. Övriga kommentarer? 
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Bilaga 7A Mätprotokoll för tidtagning
 

 

Figur B7A. Mätprotokollet som användes vid stationär- och personburen mätning  
(Berg 2012).  
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Bilaga 7B Mätprotokoll för kommentarer vid mättillfället
 

 
 

Figur B7B. Mätprotokollet som användes vid stationär- och personburen mätning  
(Berg 2012).  
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Bilaga Analyssvar för damm luftprov

  

 

Figur B8. Resultat av dammängden på de filter som användes vid provtagning av stationär 
och personburen mätutrustning.  
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Bilaga 9A Analyssvar för multielement luftprov
 

 

Figur B9A. Resultat av multielementanalysen för prov 9689 till 9693. 
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Bilaga 9B Analyssvar för multielement luftprov

 

Figur B9B. Resultat av multielementanalysen för prov 9694 till 9696. 
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Bilaga 10 Kostnadskalkyl åtgärd för rutiner av filterbyte

Kostnader (uppgifter från företaget) 
 Lön svetsare: 23 500 kr/månad exklusive sociala avgifter 
 Sociala avgifter: 41 % (semester, arbetsgivaravgifter mm) 
 Antal arbetstagare: 50 svetsare 
 Sjukfrånvaro idag: 4 % (10 dagar/år och svetsare) Mål på ABB: 3 % (7,5 dagar/år) 
 Företagets kostnad: 750 kr/h och svetsare 
 Fakturerar: 82 % av arbetstiden 
 Filterkostnader (bruttopriser från tools.se): 

o Partikelfilter 222 kr/st 
o Gasfilter 387 kr/st 
o Förfilter: 90 kr/st  (ska bytas en gång varje vecka) 

 Totalt: 699 kr för alla filter  

Beräkningar 
Hänsyn tas inte till vad en vikarie kostar och beräkningarna är gjorda för att arbete görs under 
11 månader och semester i 1 månad under ett år. Kostnaden för förfilter är beräknat på att 
bytas en gång per vecka vid arbete 47 veckor per år och att semester är i fem veckor vilket 
innebär inget filterbyte.  

Arbetsgivarens kostnad för lön 
 Månadskostnad: 23 500 × 1,41 = 33 135 kr/månad och svetsare 
 Förlorad intäkt från fakturering: 750 × 0,82 × 8 = 4920 kr/svetsare och dag  

Sjukfrånvaro 
 Antal sjukfrånvarodagar: 50 × 10 = 500 sjukfrånvarodagar/år i plåtverkstaden 
 Förlorad intäkt orsakad av sjukfrånvaro totalt: 4920 × 500 = 2 460 000 kr  
 Förlorad intäkt orsakad av sjukfrånvaro 1 dag/svetsare och år: 50 × 4920 = 246 000 kr 

Filterkostnad 
 Partikelfilter: 222 kr/filter 
 Gasfilter: 387 kr/filter   
 Total filterkostnad: 609 kr/friskluftsmatat andningsskydd 
 Förfilter: 90 kr/filter  

Byta filter 1 gång per månad 
 Kostnad filter: 609 × 11 = 6699 kr/svetsare och år (partikel- och gasfilter) 
 Kostnad förfilter: 90 × (52 – 5) = 4230 kr/år (beräknat på antal arbetade veckor) 
 Kostnad filter totalt: 6699 × 50 + 4230 × 50 = 546 450 kr/år för alla svetsare 

PayOff-tid – Byta filter 1 gång per månad: 
 Kostnad: 546 450 kr/år     
 Besparing: 246 000 kr/år    

 PayOff-tiden: 546 450/246 000 = 2,2 år    
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Bilaga 11 Kostnadskalkyl åtgärd för integrerat utsug

Kostnader (uppgifter från företaget) 
 Lön svetsare: 23 500 kr/månad exklusive sociala avgifter 
 Sociala avgifter: 41 % (semester, arbetsgivaravgifter mm) 
 Antal arbetstagare: 12 svetsare (6 vid varje skift) 
 Sjukfrånvaro idag: 4 % (10 dagar/år och svetsare) Mål på ABB: 3 % (7,5 dagar/år) 
 Företagets kostnad: 750 kr/h och svetsare 
 Fakturerar: 82 % av arbetstiden 
 Kostnad integrerat utsug: 6 958,35 kr/utsug (bruttopris från tools.se) 

Beräkningar 
Hänsyn tas inte till vad en vikarie kostar och beräkningarna är gjorda för att arbete görs under 
11 månader och semester i 1 månad.  

Arbetsgivarens kostnad för lön 
 Månadskostnad: 23 500 × 1,41 = 33 135 kr/månad och svetsare 
 Förlorad intäkt från fakturering: 750 × 0,82 × 8 = 4920 kr/svetsare och dag  

Sjukfrånvaro 
 Antal sjukfrånvarodagar: 12 × 10 = 120 sjukfrånvarodagar/år i plåtverkstaden 
 Förlorad intäkt orsakad av sjukfrånvaro: 4920 × 120 = 590 400 kr  
 Förlorad intäkt orsakad av sjukfrånvaro 1 dag/svetsare och år: 12 × 4920 = 59 040 kr 

Filterkostnad 
 Inköp av integrerade utsug: 6 × 6 958,35 = 41 750,1 kr 

PayOff-tid  
 Kostnad: 41 750,1 kr/år 
 Besparing: 59 040 kr/år 

PayOff-tiden: 41 750,1/59 040 = 0,7 år 



 
 



 
 
 
 
 
 
 

Examensarbetet på, 15 hp, 10 veckor, har skrivits inom magisterutbildningen i 
Teknik, Hälsa och Arbetsmiljöutveckling, 60 hp, som genomförs vid Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm. Utbildningen består av kurser som ger 
kunskaper och färdigheter i förändringsledning och arbetsorganisation, 

säkerhetsstrategier, kemiska arbetsmiljörisker, bedömningar och åtgärder av den 
fysiska miljön samt arbetsmiljöekonomi. 

Arbetsmiljö är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som angränsar till teknik-, 
natur-, samhällsvetenskap och medicinsk vetenskap. Arbetsmiljö utgår från att 

människan arbetar och hur samspelet är mellan människan och teknik, 
organisation och omgivande miljö. Arbetsmiljölagen syftar till att förbättra 

säkerheten i arbetslivet samtidigt som ohälsa och risker ska elimineras. 
Verksamheters ekonomiska vinstintresse genom ökad produktivitet och kvalitet 

sättas i relation till en bra arbetsmiljö som skapar lönsamhet.  

Examensarbetet har utförts vid ABB Power Transformers i Ludvika vid deras 
plåtverkstad. Syftet har varit att genom exponeringsmätningar av svetsrök, som 
alstras vid svetsning i koppar, bestämma om de hygieniska nivågränsvärdena 

överskrids eller inte. Skyddsutrustningen som används och ventilationen i 
lokalen har utvärderas. Utifrån resultatet har tre åtgärdsförslag tagits fram för att 

minska exponeringen för svetsrök. 

 

 

 


