
22  BYGGNADSARBETAREN  NR 8  JUNI  2015

ARBETSMILJÖ

– Det är otroligt att byggnads- 
arbetare fortfarande utsätts för ris-
ken att skadas av asbest.

Det säger läkaren Anders Englund, 
som larmade om asbesten för 40 år 
sedan. 

Hösten 1975, var han  medicinsk rådgivare 
åt LO. Och allt brakade loss efter att Anders 
Englund upptäckt åtta dödsfall i lungsäcks-
cancern mesoteliom på företaget Nohab  
i Trollhättan. Det visade sig att arbetarna 
tillverkat lokomotiv åt Sovjetunionen som 
krävde blå asbest i isoleringen. Upptäckten 
var en av orsakerna till att Sverige senare 
förbjöd användningen av asbest.

Det var sedan tidigare känt  
att det fanns risker med  
materialet, men industrin  
hade gjort sitt bästa för att 
mörklägga det. Det har forsk-
ning visat. 

SENARE BLEV  Anders Englund 
chefläkare på Bygghälsan och 
våren 1976 beslöt parterna i bygg-
branschen att sluta använda  
asbest. Importen av materialet sjönk som en 
sten. 

Han är pensionär i dag, men engagerar 
sig mot asbesten både i Sverige och interna-
tionellt. Och han blir förskräckt när han hör 

rapporter om arbetare som utsätts 
för asbestdamm, om slarv och 

risktagande. 
– Det är till exempel full- 

ständigt absurt att stora, 
svenska beställare, som  

sjukhus, inte har bättre ord- 
ning på var asbesten finns, säger 

han. 

HAN UPPRÖRS OCKSÅ  över asbest- 
användningen i många utvecklingsländer, 
som exempelvis Indien. 

– Med den användning vi har i dag 
kommer människor att skadas och dö i en 
omfattning vi hittills aldrig sett.  

40 år efter asbestlarmen: ”Otroligt att arbetare fortfarande utsätts” 

Anders Englund.

1. Kina 531 000 ton
2. Indien 473 000  ton
3. Ryssland  196 000 ton
4. Brasilien  168 000 ton
5. Indonesien  102 739 ton

■ Totalt konsumerades cirka två miljoner ton 
asbest detta år.
■ Kina, Ryssland och Brasilien har egen gruvdrift. 
Indien och Indonesien importerar och i båda 
dessa länder har det skett en stor ökning av 
asbestanvändningen. Tidigare var Kanada en av 
de största exportörerna. Men där har gruvdriften 
avbrutits.
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DE STÖRSTA ASBEST- 
KONSUMERANDE  
LÄNDERNA I VÄRLDEN 2012

Källa: Beräkningarna enligt 
U.S Geological Survey.

Källa: Socialstyrelsens cancerregister.

■ Så många människor i världen beräknas dö varje år av sjukdomar 
orsakade av asbestexponering, enligt Världshälsoorganisationen, 
WHO. Ungefär hälften av dem tros dö av cancerformen mesote-
liom. Dödsfallen har hittills varit flest i de gamla industrinationerna, 
men i utvecklingsländerna, framförallt Asien, där asbest inte är 
förbjudet,  exponeras människor i stor skala i dag. 100 000

SÅ MÅNGA SVENSKAR HAR DÖTT I MESOTELIOM

■ Sjukdomen är i stort sett alltid orsakad av yrkesmässig exponering. Merparten som dött är män. Ungefär lika många personer bedöms ha dött  
i lungcancer orsakad av asbest under samma period. 
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