
Populärvetenskaplig sammanfattning 

Hur länge tänker du jobba? Svaret på den frågan kan avgöras av vilka förutsättningar din arbetsmiljö 

ger dig. Ditt arbete kanske innehåller många fysiskt ansträngande arbetsuppgifter eller ställer stora krav 

under påfrestande förhållanden som leder till långvarig stress. Eller kanske påverkas du av något så 

grundläggande som luften du andas. 

Luften består till största del av gaserna kväve och syre, men innehåller även luftburna partiklar. Går du 

längs med stranden kan luften innehålla saltpartiklar från havet och går du på en trafikerad väg, 

sotpartiklar från bilavgaser. Du kan välja var du promenerar, men din arbetsmiljö kan du inte lika lätt 

välja att inte vistas i och oavsett var du befinner dig kan du aldrig välja att inte andas. Vid införandet av 

nya produkter i arbetsmiljön kan det bildas luftburna partiklar och andra gaser än kväve och syre, 

tillsammans kallat aerosoler, som kan påverka din hälsa negativt. Du spenderar ungefär en tredjedel av 

ditt liv på jobbet och därför behöver nya produkter som introduceras i ditt arbete riskbedömas för att 

säkerställa att du inte blir sjuk av din arbetsmiljö. 

Två yrkesgrupper med utmanande arbetsmiljöer är städare och anställda inom nanoteknologiindustrin. 

Arbetsmiljöerna för dessa grupper, med speciellt fokus på införandet av nya produkter, har undersökts 

i denna avhandling. Inom städbranschen har det länge funnits problem med hög fysisk belastning och 

utbredd användning av städkemikalier. På senare tid har man börjat använda städsprayer, visserligen 

med syftet att förenkla arbetet, men med följden att man samtidigt potentiellt skapar ett nytt problem 

med den aerosol som kan bildas. Inom nanoteknologiindustrin är ett stort problem snarare den osäkerhet 

som finns, både kring vilka typer av exponeringar som förekommer, vilka nya material som används 

och hur farliga dessa verkligen är om de andas in. 

För att ta reda på hur det faktiskt ser ut med sprayanvändningen i den svenska städbranschen genomförde 

vi en enkätundersökning bland 225 professionella städare som visade att 77 % utnyttjar städsprayer 

under arbetstid och att nästan hälften av dem upplever någon typ av andnings- eller ögonsymptom under 

denna användning. Undersökningen visade också att ökad sprayanvändning ökade de upplevda 

symptomen. För att studera aerosolbildningen vid nyttjande av städsprayer genomförde vi ett antal 

aerosolmätningar. Till att börja med visade vi att användningen av städsprayer väsentligt ökar den 

luftburna halten av kemikalier, men också att det kan skilja mycket mellan olika produkter. Mätningarna 

visade att mellan 3 och 30 % av kemikalierna som sprayas ut från flaskan, beroende på vilken produkt 

som används, stannar i luften och kan andas in av städaren. 

Vi genomförde även en laboratoriestudie där en grupp frivilliga professionella städare och en grupp 

icke-städare rekryterades för att undersöka hälsoeffekter vid användning av olika städmetoder, både med 

och utan kemikalier. 

Resultaten visade att både självupplevda symptom från näsa och ögon samt mätbara effekter på näsan 

och ögonen kunde observeras vid sprayanvändning. Vi visade dock att det går att minska både 

aerosolkoncentration i luften och användarnas upplevda hälsoeffekter på flera enkla sätt. En 

rekommendation är självfallet att städa helt kemikaliefritt, vilket också görs på flera ställen redan idag, 

med endast förfuktade mikrofiberdukar. Behövs det kemikalier rekommenderar vi istället andra 

appliceringsmetoder än spray. I våra studier visade sig användningen av skummunstycken vara effektivt 

för att minska både luftkoncentrationen och hälsoeffekterna. 



 

Inom nanoteknologiindustrin har tidigare ett urval av processer där tillverkning eller användning sker 

av ett antal nya nanomaterial undersökts för att kartlägga eventuella yrkesmässiga exponeringar. 

Dataunderlaget är dock fortfarande bristfälligt, framförallt kring nanofibermaterial. Risken med dessa 

material är att deras likhet med asbestsfibrer kan orsaka allvarliga hälsoeffekter som till exempel 

lungsäckscancer. För att undersöka hur exponeringen för olika fiberformiga nanomaterial ser ut i den 

svenska nanoteknologiindustrin genomförde vi ett antal arbetsplatsmätningar på olika företag. Dessa 

mätningar visade att vi i luften kunde detektera och identifiera alla typer av fiberformiga nanomaterial 

som hanterades på företagen. Ett antal mätmetoder användes och utvärderades under dessa mätningar. 

Vi visade att en kombination av filterprover med olika typer av efterföljande kemisk analys samt 

direktvisande mätningar av olika partikelegenskaper är avgörande för att få en komplett bild av 

exponeringssituationen, trots att det kan vara dyrt och tidskrävande. Dock finns det för vissa material, 

till exempel kolinnehållande material som grafen, snabbare och billigare metoder att använda och dessa 

visade sig fungera bra under våra studier. 

För att kunna bedöma hur nanomaterial ska hanteras krävs kunskap om hur skadligt det är att exponeras 

för dessa material. Eftersom den yrkesmässiga exponeringen fortfarande inte är fullständigt kartlagd, 

samt att det finns en stor osäkerhet kring hur farliga materialen är, vore det oetiskt att genomföra studier 

med frivilliga försökspersoner. 

Istället används ofta försöksdjur för att studera vilka effekter som kan uppstå. Men för att minska onödig 

användning av försöksdjur, samt för att undersöka de underliggande toxikologiska mekanismerna 

bakom effekterna, utförs experiment med cellkulturer istället. 

Traditionellt görs detta med celler som är täckta med en tillväxtvätska i vilken nanopartiklarna blandas. 

Detta liknar dock inte den verkliga exponeringssituationen i våra lungor där nanopartiklarna är luftburna 

när de kommer i kontakt med cellytan. Av denna anledning har celler med ett luft-vätske-gränsskikt 

(air-liquid interface, ALI) börjat användas för toxikologiska studier. Men för att kunna exponera celler 

med ALI behövs speciella system som klarar av att hantera aerosoler och ett av dessa är det så kallade 

NACIVT-systemet (Nano Aerosol Chamber for In Vitro Toxicity). 

I vår studie använde vi NACIVT och jämförde med traditionella system för att undersöka eventuella 

skillnader mellan effekter på cellerna. Vi fann att NACIVT-systemet var mer känsligt för låga doser av 

nanopartikelexponering än de traditionella systemen och att det framöver är angeläget att använda dessa 

mer fysiologiskt realistiska system för att utvärdera skadligheten från luftburna nanomaterial. 

Den nya kunskap denna avhandling har genererat kan användas för att främja en god och säker 

arbetsmiljö. Information kring de olika exponeringssituationerna och potentiella hälsoeffekterna kan 

användas för att ta fram bättre riskbedömningar. Jämförelser och utvärderingar av olika mätmetoder kan 

användas i rekommendationer till yrkeshygieniker eller för utveckling av vidare forskning inom 

området. Identifiering av vilka processer som kan ge upphov till arbetsmiljömässiga exponeringar kan 

användas av företagen för att införa lämpliga åtgärder. Allt för att säkerställa hälsosamma arbetsmiljöer! 

 


