
Ersätta farliga 
ämnen på 
arbetsplatsen

Arbetsmiljön angår alla. Bra för både dig och din verksamhet.

Friska arbetsplatser hanterar farliga 
ämnen på ett säkert sätt
Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bedriver en 
Europa-omfattande kampanj under 2018 och 2019 för 
att främja förebyggande av risker med farliga ämnen på 
arbetsplatser. Syftet är att minska förekomsten av och 
exponeringen för farliga ämnen på arbetsplatser genom 
att öka medvetenheten om riskerna och om effektiva sätt 
att förebygga dem.

Viktiga punkter
• Exponering för farliga ämnen på arbetsplatser 

är fortfarande ett stort arbetsmiljöproblem. 
Hälsoeffekterna av detta kan bli livsavgörande eller 
till och med dödliga.

• Det bästa sättet att minska riskerna är att eliminera 
eller ersätta de farliga ämnena. Ett farligt ämne 
kan ibland tas bort helt genom att man ändrar 
på den process eller produkt där det används 
(eliminering), eller bytas ut mot ett mindre farligt 
ämne (ersättning).

• Ersättning är en process i flera steg, där ett av de 
viktigaste stegen är en fullständig riskbedömning.

• Genom att arbeta tillsammans kan ledning och 
arbetstagare bygga upp en stark riskförebyggande 
kultur, där ersättning ingår i förebyggande och 
skyddsrutiner.

Alla infoblad och övrigt kampanjmaterial finns på 
EU-Oshas webbplats för kampanjen Ett hälsosamt 
arbetsliv (https://healthy-workplaces.eu).
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Friska 
arbetsplatser 
HANTERAR 
FARLIGA ÄMNEN 
PÅ ETT SÄKERT SÄTT

https://healthy-workplaces.eu/


EXEMPEL

Svetsning elimineras  
genom rörpressning
När rör svetsas eller löds ihop uppstår rök som 
innehåller flera farliga ämnen. Svetsare utsätts också 
för intensiv hetta och starkt ljus, avsevärt buller och 
brandrisk. Svetsning och lödning av rör kan emellertid 
delvis undvikas genom att man i stället sammanfogar 
rören med hjälp av högt tryck (se ovan). Därmed 
elimineras de farliga ämnen som uppkommer vid 
svetsning. Tekniken är dessutom snabb och lättanvänd, 
vilket är en avgörande faktor för att en ny metod ska  
bli lyckad.

Problemet
Omfattande EU-lagstiftning har utarbetats för att kontrollera och 
minska exponeringen för farliga ämnen i arbetslivet. Trots detta är 
farliga ämnen fortfarande ett stort arbetsmiljöproblem.

Följderna för den som utsätts för farliga ämnen kan vara allt 
ifrån tillfälliga och milda hälsoförsämringar (t.ex. hudirritation) 
till allvarliga akuta och kroniska sjukdomar (t.ex. förträngningar 
i luftvägarna) och potentiellt dödliga sjukdomar (t.ex. asbestos och 
cancer). Flera farliga ämnen är dessutom brandfarliga eller explosiva, 
vilket innebär ytterligare säkerhetsrisker. Därtill har vissa ämnen akut 
toxiska och dödliga effekter. Detta gäller t.ex. gaser som bildas från 
avloppsvatten eller gaser som läcker från kylsystem.

Åtgärder
Riskbedömning är nyckeln till att hantera faror som orsakas av farliga 
ämnen. När man samarbetar och delar på ansvaret växer en god 
riskförebyggande kultur fram på arbetsplatsen.

Fördelarna
Att förebygga riskerna med exponering för farliga ämnen gynnar 
alla inblandade. Arbetstagarna får en bättre och säkrare arbetsmiljö. 
För ledningen blir det enklare att uppfylla kraven i lagstiftningen, 
samtidigt som kostnaderna för sjukfrånvaro och kontrollåtgärder 
minskar och företaget får ett bättre rykte. Listan över fördelar kan 
göras lång:

• Omedelbara och långsiktiga hälsoförbättringar hos de arbetstagare 
som kommer i kontakt med det farliga ämnet. Detta kan sänka 
sjukfrånvaron avsevärt.

• I allmänhet minskade kostnader för avfallshantering och för utsläpp 
i avloppssystemet eller i luften.

• Minskade utgifter för kontrollåtgärder, personlig skyddsutrustning 
och/eller hälsokontroller.

• Enklare efterlevnad av lagstiftningen.

• Besparingar på brandskydd och explosionsskydd.

• Ofta lägre kemikalieförbrukning, vilket medför ytterligare 
kostnads -besparingar.

• Bättre rykte, internt och externt, bland kunder och konsumenter.

Användbara länkar: riskidentifiering
• Echa (Europeiska kemikaliemyndigheten) har 

information om olika kemikaliers farliga egenskaper 
samt om klassificering, märkning och säker 
användning av kemikalier: 
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

• RISCTOX är en databas om miljö- och hälsorisker med 
kemikalier: 
https://www.etui.org/Services/RISCTOX-database

• Haz-Map är en amerikansk databas om 
hälsoeffekterna av exponering för kemiska och 
biologiska agens inom olika arbetsområden och 
yrken: https://hazmap.nlm.nih.gov
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Principer för eliminering och  
ersättning: STOP
I EU:s direktiv om kemiska agens rekommenderas en särskild rang-
ordning för åtgärder som ska förebygga eller minska exponering för 
farliga ämnen. Högst upp på listan står fullständig eliminering av de 
farliga ämnena, följt av övriga alternativ:

• S = Substitution – Ersättning = att fullständigt ta bort (eliminera) 
det farliga ämnet eller att ersätta det med ett säkrare alternativ.

• T = Tekniska åtgärder = att göra koncentrationen av det farliga 
ämnet så låg som möjligt i exponeringszonen.

• O = Organisatoriska åtgärder = att se till att så få arbetstagare 
som möjligt exponeras och/eller att exponeringen är så kortvarig 
och så lågintensiv som möjligt.

• P = Personlig skyddsutrustning = att använda skyddskläder eller 
skyddsutrustning såsom skyddsglasögon och handskar som en 
barriär mot exponering.

Utförlig information finns i infobladet om lagstiftning om farliga 
ämnen på arbetsplatsen.

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
https://www.etui.org/Services/RISCTOX-database
https://hazmap.nlm.nih.gov/


Eliminering och ersättning i praktiken
Att gå över från ett farligt ämne till ett mindre farligt ämne, eller 
till en alternativ process där inga farliga ämnen används, är en 
process i flera steg. Vägledning genom ersättningsprocessen finns 
(se Europeiska kommissionen, 2012 i referenslistan nedan). Särskild 
tonvikt läggs vid små företags behov. Det går också att hitta mycket 
information om ersättning av farliga ämnen från olika företag via 
webbportalen SUBSPORT.

1. Identifiera faror och risker

För att kunna identifiera riskerna behöver man först göra en invente-
ring av vilka farliga ämnen som förekommer på arbetsplatsen. När 
inventeringen är färdig kan man jämföra säkerhetsdata för de olika 
ämnena och avgöra vilka ämnen som ska prioriteras för eliminering 
och ersättning.

För kemiska produkter och ämnen som företaget köper in, finns 
säkerhetsdata på säkerhetsdatabladen från säljaren. För ämnen 
som uppstår vid vissa processer (t.ex. damm eller rök) och naturligt 
förekommande material (t.ex. damm från spannmål eller mjöl, 
marmor eller tungmetaller) finns säkerhetsinformation att få från 
produktleverantörerna i form av t.ex. tekniska dokument och 
instruktioner för hantering och användning.

2. Undersök om det finns restriktioner för ämnena

Användningen av vissa ämnen omfattas av restriktioner enligt lag 
eller genom internationella eller sektorsspecifika avtal. Många 
ämnen får inte användas alls eftersom de har förbjudits. Stora 
organisationer eller sammanslutningar i en leveranskedja kan också 
ha beslutat om restriktioner för användning av vissa ämnen. Detta 
förekommer t.ex. inom elektronik-, bil- och textilindustrin.

Frivillig märkning gör det också enklare att identifiera risker och 
hitta alternativ. Två goda exempel inom byggsektorn är det danska 
systemet MAL-KODE och det tyska GISBAU-systemet.

3. Utarbeta en omfattande riskbedömning

Enligt den grundläggande arbetsmiljölagstiftningen måste en 
omfattande riskbedömning utarbetas. När det gäller farliga ämnen 
måste man identifiera och beskriva de inneboende riskerna med 
ämnena samt användningsförhållandena. I detta ingår faktorer 
såsom:

• antalet arbetstagare som exponeras,

• exponeringsnivån för arbetstagarna,

• platsen där ämnet används – öppet eller slutet utrymme,

• risken för hudkontakt,

• risken för spridning i luften, till exempel vid besprutning eller  
sprut-målning.

Checklistor för lagstadgade eller 
frivilliga restriktioner
• REACH: https://echa.europa.eu/sl/regulations/

substituting-hazardous-chemicals

• SUBSPORT: http://www.subsport.eu/list-of-lists- 
database

• Fordonsindustrin: http://www.mdsystem.com/
index.jsp

• Textilindustrin: http://www.roadmaptozero.com

• ETUI: cancerframkallande och reproduktions-
toxiska ämnen: https://www.etui.org

• SIN-List: http://chemsec.org/business-tool/sin-list

Användbara länkar: 
riskbedömningsverktyg
• SEIRICH (på franska): http://www.inrs.fr/

publications/outils/seirich.html
• EMKG (på engelska och tyska): https://www.baua.de/

EN/Service/Publications/Guidance/EMKG-2.html
• COSHH Essentials (på engelska): http://www.hse.

gov.uk/coshh/essentials/coshh-tool.htm
• Stoffenmanager (på engelska, finska, nederländska, 

polska, svenska och tyska): https://stoffenmanager.nl
• OiRA (många språk): https://oiraproject.eu/oira-tools
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4. Hitta alternativ och jämför

Nästa steg är att hitta alternativ. Sök på internet, fråga hos 
myndigheter, yrkesorganisationer eller fackföreningar, eller be 
leverantörerna att ta fram ett säkrare alternativ.

Undersök möjligheterna att införa en alternativ process där inga 
ämnen behöver användas, eller att ersätta det farliga ämnet med ett 
som är mindre farligt (om eliminering inte är möjligt).

Använd samma metod för att bedöma alla alternativ. Titta på 
riskkriterierna och väg kostnader och fördelar mot varandra.

Det bästa alternativet är en lösning som minskar alla risker. De flesta 
lösningar innebär emellertid att vissa risker minskas, men inte alla. Du 
väljer det alternativ som är säkrast och fungerar bäst i din situation.

5. Prova en pilotstudie

Risken att ersättningen av det farliga ämnet blir misslyckad kan 
minskas genom att man först provar i mindre skala genom en 
pilotstudie. Tänk på att ta med tekniska och organisatoriska 
förändringar i beräkningen, i synnerhet potentiella förändringar 
av risker och kontrollåtgärder. Det är viktigt att arbetstagarna är 
delaktiga för att man ska få en fullständig bild av vilka förändringar 
som behövs.

6. Genomför och förbättra

När ett ersättningsämne införs i full skala kan arbetsmetoder, 
material eller utrustning behöva förändras. Återkoppling från 
arbetstagare och kunder kan vara avgörande för att ersättningen ska 
bli lyckad.

7. Inför ett system för kemikaliehantering

Om ersättning av farliga ämnen ska bli en del av vardagen på 
arbetsplatsen behövs ett system för kemikaliehantering där man 
kontinuerligt ifrågasätter användningen av farliga ämnen och kräver 
att de ska ersättas.

Användbara länkar: lösningar och 
bästa praxis
• Alternativas (på spanska): http://www.istas.net/

web/index.asp?idpagina=3468

• PIUS (på engelska): http://www.dguv.de/medien/ifa/
en/pra/ghs_spaltenmodell/spaltenmodell_2017_
en.pdf (på tyska) http://publikationen.dguv.de/
dguv/pdf/10002/spaltenmodell_2017.pdf 

• Safer Choice: epa.gov/dfe

• SOLUB (på franska): irsst.qc.ca/solub

• SUBSPORT: http://www.subsport.eu

• Ersättning av CMR-ämnen (på franska):  
https://www.substitution-cmr.fr/index.php?id=112 

• TURI (Toxics Use Reduction Institute 
of Massachusetts): diverse sektorer 
sustainableproduction.org, turi.org och sjukhus 
sustainablehospitals.org

Användbara länkar: metoder för  
att bedöma alternativ
• OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete 

och utveckling): http://www.oecdsaatoolbox.org

• Tillstånd från Echa: https://echa.europa.eu/
applications-for-authorisation-previous-consultations

•  COLUMN Model – spaltmodellen (på engelska): 
http://www.dguv.de/medien/ifa/en/pra/ghs_
spaltenmodell/spaltenmodell_2017_en.pdf 
(på tyska) http://publikationen.dguv.de/dguv/
pdf/10002/spaltenmodell_2017.pdf 
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