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Executive summary 
This master thesis was written for Arla Foods and the result of the thesis 
serves to gain Arla Foods in its work with chemical hazardous and to bring 
new academic results. The thesis aims to create a common methodology for 
risk analysis with the handling of chemicals.   
 
The theories displayed in this thesis focuses on different risk management 
methods in order to build up a framework out of which a risk management tool 
was created. The main primary data source consists of interviews held with 
employees within Arla Foods at different facilities. 
 
The risk management tool can be found in appendix K. 
 
Available recommendations for how to evaluate risks with chemicals can be 
found at appropriate government agencies. These recommendations are 
drawn up to suite small and medium enterprises and therefore are to narrow 
to make a good foundation for analysing chemical risks at large companies. 
With the legislation and government demands in mind, a tool has been 
created to fit a large company’s needs when managing chemical risks. The 
core of the tool is to lift out all risks involving chemicals used within the 
organisation in a simple and structured way. 
 
In order to manage a similar risk evaluation at every production cites all 
chemicals will be evaluated at a central level. The work-instruction will 
together with the project leader will help to ensure that the evaluation is 
carried out in similar way at every production cite. In order to reach out to all 
employees with all information about the hazards involving chemicals a 
chemical datasheet is created. This will together with continues information 
serve as a good way to communicate all hazards with the chemicals used.      
 
In order to create similar evaluation methods of chemical hazards between 
companies, combined criteria for how a risk evaluation should be performed 
must be developed. To accomplish this more research is needed to find 
common criteria for how to evaluate chemicals and how to make this a part of 
the legislation and government recommendations. 
 
The risk management tool covers both work and environmental risks regarding 
chemicals and it follows all criteria set by Arla Foods. 



 
 
 

 
 
 

Sammanfattning 
Examensarbetet skrivs för Arla Foods räkning och resultatet skall komma 
Arla Foods till nytta samt uppbringa en akademisk höjd. Uppsatsen ämnar 
skapa en, för Arla Foods verksamhet, gemensam metodik för riskvärdering 
vid kemikaliehantering. 
 
Teorin kommer fokuserade på metoder för riskmanagement för att kunna 
skapa ett ramverk från vilket ett riskutvärderingsverktyg skapades. Den 
största källan för primärdata utgörs av intervjuer med anställda på olika 
produktionsanläggningar inom division Arla Foods Sverige. 
 
Riskutvärderingsverktyget återfinns i bilaga K. 
 
De rekommendationer om arbetssätt för att bedöma ett företags risker med 
kemikalier som finns på berörda myndigheter räcker inte till på ett större 
företag för att utgöra en bra bedömning av dessa risker. Detta har lett till att 
ett verktyg som baseras på de krav som myndigheter ställer på företag 
gällande kemikaliehantering har utvecklats genom detta examensarbete. 
Verktygets kärna är att lyfta fram de risker som finns med de kemikalier som 
används inom organisationen på ett enkelt och strukturerat vis.  
 
För att få en så likartad bedömning av varje driftsplats värderas varje 
kemikalie centralt. Arbetsinstruktionen tillsammans med projektledare roll i 
processen gör att bedömningen kommer att vara lik mellan de olika 
driftsplatserna. För att verktyget inte skall bli en skrivbordsprodukt måste 
den insamlade informationen om riskerna med kemikalierna nå ut till 
personalen som använder dessa i det dagliga arbetet. Kemikaliedatabladet är 
tillsammans med befintlig informationsspridning ett sätt att nå ut till 
samtliga anställda. 
 
De hjälpmedel som lagstiftaren och kontrollinstitutionen tillhandahåller är 
riktade till små och medelstora företag. Detta mycket för att den kompetens 
som erfordras för detta arbete saknas. Denna kompetens finns på större 
företag, men det har också resulterat i att det inte finns någon 
samstämmighet hur dessa bedömningar görs. Mer forskning kring hur 
kriterier för hur kemikalier skall bedömas på en gemensam basis behövs 
samtidigt som lagar och förordningar måste anpassas för att täcka detta 
behov. 
 
Det framtagna verktyget täcker in både arbetsmiljö och yttre miljö samtidigt 
som det följer metodiken för andra riskutvärderingsverktyg inom Arla Foods. 
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Del I: Introduktion 
Den första delen av examensarbetet ämnar förklara för läsaren vad 
rapporten: handlar om, dess ambition, mål och syfte. Denna del 
innehåller också en beskrivning av företaget Arla Foods där 
examensarbetet utförts samt vilken metodologi som använts för 
studien. 
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Kapitel 1: Bakgrund och problemdefinition 
I det första kapitlet kommer Arla Foods att beskrivas och uppsatsens mål och 
omfattning redogöras för.  

1.1 Bakgrund 
Examensarbetet ingår i slutfasen på civilingenjörsutbildningen i Kemiteknik, 
KTH, mot miljöledning. Examensarbetet kommer att skrivas för Arla Foods 
räkning och dess resultat skall komma Arla Foods till nytta samt uppbringa 
en akademisk höjd. 

1.1.2 Arla Foods 
Arla Foods är ett producentkooperativ som ägs av ungefär 12 700 bönder i 
Sverige och Danmark. Tillsammans levererar de 6,2 miljarder kilo mjölk årligen 
till företaget, vilket motsvarar ungefär 80 procent av den totala mjölkproduktionen 
i Sverige och Danmark. Arla Foods har en årlig omsättning på 40,6 miljarder 
danska kronor och har nästan 17 800 anställda, varav 9 170 i Danmark, omkring  
5 400 i Sverige och cirka 2 000 i Storbritannien. Omkring 1000 personer arbetar 
på Arla Foods mejerier i Brasilien och Saudiarabien, samt i försäljningsbolag över 
hela världen.  
 
Arla Foods främsta svenska marknader är:  
 

• mjölk,  
• hårdost,  
• matfett,  
• mjölkpulver  
• och övriga färskvaror exempelvis juice.   

 
Arbetsmiljöarbetet på Arla Foods i Sverige drivs utifrån den långsiktiga plan 
som har fastställts av företagsledningen och de fackliga organisationerna. 
Områden som prioriteras inom detta område är bland annat efterlevnaden av 
rutiner och riktlinjer samt utveckling av konsekvensbedömningar vid 
förändring av verksamhet. Ansvaret för den yttre arbetsmiljön för Arla Foods 
börjar reellt då mjölken skall transporteras från producentgården. Dock har 
Arla Foods tagit fram ett utvecklingsprogram för att hjälpa bönderna med att 
utveckla gårdens miljöarbete. De idag satta miljömålen skall vara uppnådda 
till 2006, vartefter nya miljömål skall definieras.  
 
Egenskaperna hos de kemikalier som används på koncernens 
produktionsanläggningar har utvärderats och märkts utifrån deras effekt på 
hälsa och miljö. Kemikalierna är märkta med tre färger: röd, gul och grön. 
Den röda färgen indikerar på att kemikalien inte uppfyller de satta kraven 
gällande miljö och/eller hälsokraven och skall inom snaraste framtid fasas ut 
och ersättas. Gul visar att kemikalien inte uppfyller kraven helt, men 
uppfyller definierade krav och undantag. Grön färg indikerar att kemikalien 
uppfyller de allmänna miljökraven eller innehar miljömärkning (Arla Foods, 
2003). 
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1.1.3 Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden består av olika teorier om hur riskbedömning av 
kemikalier går till samt studier av andra befintliga tekniker som idag 
används för att bedöma risker med kemikalier. Hur skall befintliga teorier 
kombineras för att ge en slagkraftig metod som kan användas på samtliga 
nivåer inom Arla Foods Sverige AB. 

1.2 Problemdefinition 
Examensarbetet ämnar skapa en, för Arla Foods Sverige AB:s verksamhet, 
gemensam metodik för riskvärdering vid kemikaliehantering. 

1.2.1 Mål 
Examensarbetets mål är följande: 
 

• Ta hänsyn till yttre miljö och kemiska arbetsmiljörisker (metoden) 
skall omfatta både yttre miljö och arbetsmiljörisker 

• Ansluta till övrig riskvärdering inom Arla Foods Sverige AB 
• Metodiken skall kunna användas på alla nivåer inom Arla Foods 

Sverige AB 
• Uppfylla lagstiftningen 
• Ta hänsyn till koncernens policies och mål inom det berörda 

området 
• Metoden skall testas och utvärderas på två anläggningar. 

1.2.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en metod som möjliggör för Arla 
Foods att klara uppsatta mål för verksamheten gällande yttre miljö och 
arbetsmiljö. Genom att bli medveten om befintliga och potentiella risker kan 
åtgärder för att minska denna risk tas. Verktyget skall även kunna utvecklas 
vidare för att passa hela koncernen och de delar som inte omfattades av 
examensarbetet.  

1.2.3 Avgränsningar 
Examensarbetet begränsas genom följande restriktioner: 
 

• Behandlar enbart kemikaliehanteringen på driftsplatserna 
• Bara hanteringen 
• Bara kemikaliers inverkan  kemiska risker 
• Utgå från befintliga kriterier för kemikaliens egenskaper 
• Enbart svenska förhållanden 

 
För att uppgiften inte skall bli större än 20 poäng måste examensarbetet 
begränsas. Arla Foods är en internationell koncern, men att anpassa ett 
verktyg till att gälla för hela koncernen ligger utanför de 20 poängen. Detta 
gör att arbetet begränsas till den svenska verksamheten. Arbetet begränsas 
även till att bara omfatta hanteringen. Detta är för att hanteringen utförs av 
personal från Arla Foods. Att gå utanför denna systemgräns skulle innebära 
att externa aktörer skulle omfattas och arbetet skulle bli utanför de satta 20 
poängen. Verktyget kommer dock att vara applicerbart på externa aktörer 
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inom Arla Foods med mindre justeringar. Då Arla Foods har ett befintligt 
system för hur kemikalier bedöms kommer verktyget framförallt att kopplas 
samman med detta. Detta innebär att ett ytterligare livscykelperspektiv inte 
kommer att appliceras på metoden som sådan, utan överlåts som sådant till 
ISO 14 001-standarden. 

1.3 Tidsplan 
Aktivitet / vecka v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 

Insamling av teori                      
Avstämningsmöten                     
Handledarmöte på 
KTH                     

Intervjuer                     
Empiri                     
Analys                     
Sammanställning 
av rapport                     

Presentation på 
Arla Foods                     

Tabell 1.1: Tidsplan för examensarbetet 

1.4 Strategi 
Nedan beskrivs ur vilket perspektiv och med vilken vetenskaplig ambition 
som arbetet kommer att utföras. Vidare analyseras även vad som kan 
påverka resultatet av examensarbetet.  

1.4.1 Perspektiv 
Uppsatsens perspektiv kommer att vara att använda befintliga teorier och 
regelverk för att skapa ett för Arla Foods användbart 
riskbedömningsverktyg. 

1.4.2 Vetenskaplig ambition 
Applicera och utvärdera befintliga teorier om riskbedömning genom att 
utveckla ett riskbedömningsverktyg anpassat för Arla Foods verksamhet. 
Vidare skall PRIO, REACH och gällande lagstiftning analyseras. 

1.4.3 Påverkan 
Jag har tidigare gjort ett mindre projekt på Arla Foods som nu har utökats 
till ett examensarbete. Detta är den enda kontakten jag tidigare har haft med 
Arla Foods och jag tror inte att detta kommer att inverka på examensarbetets 
resultat. Jag har tidigare genomfört ett examensarbete och jag tror att de 
erfarenheter som jag har inhämtat där kommer att göra att många fallgropar 
undviks.  
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1.4.4 Disposition 
Rapporten är ordnad enligt dispositionen nedan. 
 

Del I 
 

Introduktion 
Metod 

 
 

Del II 
 

Teori 
 
 

Del III 
 

Empiriska resultat 
Analys 

 
 

Del IV 
 

Slutsatser 
Rekommendationer 

 
 

Del V 
 

Bilagor 
 

Figur 1.1: Rapportens disposition 

1.4.5 Förväntat resultat 
Jag förväntar mig att examensarbetet kommer att leda fram till en metod för 
hantering av kemiska risker inom både yttre och inre miljö. Metoden skall 
vara användarvänlig och följa de av Arla Foods uppsatta kriterier samt 
lagstiftningen. 
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Kapitel 2: Metod 
Detta kapitel beskriver det tillvägagångssätt som detta examensarbete 
formas efter. Det teoretiska ramverket, validitet och reliabilitet presenteras 
genom en modell för tillvägagångssättet för analysen.  

2.1 Litteraturstudie 
Den teoretiska basen för detta examensarbete baseras på teorier runt 
följande områden: 
 

• Kvalitativa riskanalysmetoder 
• Kvantitativa riskanalysmetoder 
• PRIO 
• REACH 
• Lagstiftningen 

 
Teorin kommer att fokusera på metoder för riskmanagement för att kunna 
skapa ett ramverk från vilket ett riskutvärderingsverktyg kommer att 
skapas. Övriga områden i litteraturstudien syftar till att fungera som ett stöd 
till den empiriska delen av examensarbetet.  

2.2 Intervjuer 
Den största källan för primärdata kommer att utgöras av intervjuer med 
anställda på olika produktionsanläggningar inom division Arla Foods 
Sverige. 

2.2.1 Intervjuer på Arla Foods 
För att få ett grepp om befintlig riskhantering inom Arla Foods genomfördes 
det informella intervjuer med nyckelpersoner inom företaget. Resultatet av 
dessa intervjuer gav en djupare förståelse för hur säkerhetskulturen inom 
Arla Foods är.  
 
Under ett projekt i kursen Miljömanagement (större kurs) genomfördes 
intervjuer på mejeriet i Kallhäll. Dessa intervjuer underlättade 
genomförandet av senare intervjuer. 
 
Målet med intervjuerna på driftsplatserna i Götene, Kalmar, Jönköping och 
Kallhäll var huvudsakligen att ge svar på följande: 
 

• Vilken information vill driftsplatsen få ut av 
riskutvärderingsverktyget? 

• Hur fungerar befintliga rutiner på de olika driftsplatserna? 
• Finns det någon befintlig riskutvärdering på driftplatsen och 

hur är den utformad? 
• Testa idéer angående verktygets utformning 

 
En utvärdering av det färdiga verktyget gjordes på två driftsplatser: Kalmar 
och Kallhäll. 
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2.2.1 Intervjuer på externa företag 
För att få en bild av hur andra företag utvärderat sina kemikalier 
kontaktades fem företag inom olika branscher. Kontakterna till företagen 
förmedlades genom Inge Lundström på Plast och kemikalieföretagen. De 
branscher inom vilka företagen var verksamma inom var följande: 
  

• Kemikalieindustri – bulk och finkemikalie 
• Tillverkningsindustri 

 
Intervjuerna skedde via telefon och syftade till att: 
 

• Utröna hur andra företag inom olika branscher gått till väga 
för att skapa ett riskutvärderingsverktyg för kemikalier.. 

• Få tips på problem som kan uppkomma vid skapandet av 
verktyget samt genomförandet 

• Vilken struktur på utförandet som används i olika branscher. 

2.3 Modell för genomförande av analys 
Den modellen för genomförandet av examensarbetet är mycket generell, men 
visar ändå tydligt arbetsgången. Modellen visar på att examensarbetet har 
en teoretisk agenda och att målet är att komma fram till en slutsats hur 
befintliga teorier skall kunna appliceras för att skapa ett 
riskutvärderingsverktyg. 
 

Teori Empiri Analys 
   

Kvalitativa 
riskanalysmetoder 
Kvantitativa riskanalysmetoder 
PRIO 
REACH 
Lagstiftningen 

 Intervjuer på 
Arla Foods 
 
 
Intervjuer med externa 
företag 

 
Kombinera 
befintliga teorier 
och empiriska 
resultat 

Tabell 2.1: Modell för genomförande av analys 

2.4 Validitet och reliabilitet 
Intervjuer som underlag för utvecklande av en metod, där personalen inom 
berörd arbetsgrupp kommer att medverka vid utförandet, gör att de 
anställdas reaktioner och tankar kan fångas in. Utan att intervjua berörda 
parter kommer metoden resultera i enbart en skrivbordsprodukt utan någon 
förankring i användarled. Intervjuer ger bra resultat om frågorna och de 
intervjuade personerna är framtagna genom bra grundforskning.   
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Del II: Teori 
Denna del av examensarbetet beskriver relevanta teorier som utgör 
basen för arbetet. Informationen som finns samlad under denna del 
är resultatet av en extensiv litteraturstudie och syftet är att 
underbygga senare analys av huvudproblemet för denna uppsats.  
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Kapitel 3: Teori 
I detta kapitel beskrivs befintliga teorier och övrig information som utgör 
basen för detta arbete. De teorier som presenteras nedan är resultatet av en 
extensiv litteraturstudie och syftet är att ge en solid grund att bygga analysen 
på.  

3.1 Intervjuer 
Intervjuundersökningar ger primär- och sekundärdata. Insamling av 
primärdata innebär att bara specifik information rörande det aktuella 
problemet berörs medan insamlandet av sekundärdata berör frågeställningar 
utanför det aktuella problemet. Då datainsamlingen planeras måste 
problemområdet identifieras och nyckelfrågeställningar tas fram. Härefter 
avgörs om materialet skall samlas in via kvantitativ eller kvantitativ 
metodik eller alternativt om båda metoderna skall användas. Val av 
insamlingsmetod styrs av syftet med undersökningen (Naresh, M. & Brinks, 
D.,2003).     

3.1.1 Kvalitativ intervjumetodik 
Då det finns behov att samla in undersökande och beskrivande data, såsom 
att förstå specifika implementeringsproblem vid en kvalitetssäkring, är den 
kvalitativa metoden ett verktyg som med rätt frågor kan ge en nyanserad 
bild av det verkliga problemet. Kvalitativa undersökningar baseras främst på 
idéer från psykologin och sociologin där ett typexempel är djupintervjuer. Vid 
djupintervjuer kan insikt fås på ett individuellt plan och härigenom påvisa 
ett djupare förhållande till aktuella problem (Naresh, M. & Brinks, D.,2003).  
 
Det främsta argumentet för att använda kvalitativa undersökningar är 
möjligheten som det innebär att utforska och förstå djupet av komplexa 
interaktioner som inte kan besvaras med exempelvis fasta flervalsfrågor. 
Problemet med kvalitativa metoder är att hantera avsaknaden av struktur i 
undersökningen samt för intervjuaren att inte styra eller tolka svaren fel på 
grund av den egna relationen till problemet eller den aktuella 
frågeställningen (Naresh, M. & Brinks, D.,2003).   

3.1.2 Kvantitativ intervjumetodik 
Kvantitativa metoder är vanligt förekommande i marknadsundersökningar. 
En typisk undersökning av denna typ utgörs av ett formulär med fasta 
svarsalternativ. Fördelarna med denna metod är många. Formulär är lätta 
att distribuera och administrera. Dessutom är insamlad data konsekvent till 
den graden att den är styrd av de satta svarsalternativen. Vidare kan också 
osäkerheten med att intervjuarens tolknings- och uttrycksförmåga undvikas, 
eftersom svarsalternativen redan är konstruerade. Detta gör att 
sammanställning och tolkning av insamlad data underlättas betydligt. 
 
En stor nackdel med kvantitativa metoder är att respondenterna är styrda av 
de satta svarsalternativen och därför inte alltid kan bidra med den 
information som egentligen efterfrågas. Frågor som berör uppfattningar, 
känslor och faktorer för motivation, som till exempel varför personen i fråga 
väljer ett särskilt märke, kan inte inkluderas i en kvantitativ 



Del II: Teori Kristoffer Karlsson 
  
 

  
 16 (46)  
 

flersvarsundersökning eftersom de konstruerade svarsalternativen är för 
smala (Naresh, M. & Brinks, D.,2003).   

3.2 Begreppet risk 
I litteraturen presenteras olika definitioner av begreppet risk, beroende på 
vilka aspekter som författaren avser behandla.  
 
I Nationalencyklopedin definieras risk enligt följande: 
 

”Risk - i allmän betydelse möjlighet att något oönskat skall 
inträffa.” 

 
Definitionen ovan är den mest förekommande tolkningen på begreppet.  
 
Risk definieras enligt (Vaughan, 1997): 
 

”Risk is a condition in which there is a possibility of an adverse 
deviation from a desired outcome that is expected or hoped for.” 

 
Osäkerhet och risk är två begrepp som är nära sammankopplade och denna 
definition av risk grundar sig på att en risk uppstår då en ogynnsam 
avvikelse i det förväntade eller önskade utfallet sker. Vidare uppstår en 
osäkerhet först då risken har identifierats och då osäkerhet råder finns det en 
ovisshet som dess negativa eller positiva utfall (Vaughan, 1997). 
 
Ytterligare en definition på begreppet risk (DeLoach,2000): 
 

”..// as the distributions of possible outcomes in a firm’s 
performance over a given time horizon due to change in key 
underlying variables.” 

 
DeLoachs definition är mer inriktad på ekonomiska risker varför han menar 
att fördelningen av möjliga utfall av ett företags prestationer över en given 
tidshorisont är beroende av förändring i underliggande nyckelvariabler. Ju 
större spridning desto större osäkerhet, vilken kan ha antingen ett negativt 
eller positivt värde. Detta gör att både negativa och positiva förändringar i 
nyckelvariabler ses som en riskkälla och tack vare möjligheten till positiva 
utfall kan risk vara något positiv. 
 
Då det är kemiska risker som behandlas i detta arbete kommer definitionen 
av risk inte att omfatta något positivt utfall, då detta utfall inte får 
förekomma inom livsmedelsindustrin (avsett risker av kemisk karaktär).  
 
En risk kan vara t.ex. ekonomisk eller fysisk, ofta förekommande eller 
sällsynt, kompakt eller utbredd direkta eller kumulativ/kronisk, mätbar eller 
diffusa risker för den enskilda individen eller risk för hela samhället o.s.v.  
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För kemikalier bestäms risken av kvantifierbara1 eller kvalitativa2 faktorer. 
En riskkälla eller fara är en situation eller en egenskap för en kemikalie som 
kan skada människor, miljö eller egendom. Förhållandet mellan risk, 
riskkälla, skada, skyddsåtgärd och konsekvens kan beskrivas enligt följande 
ekvationer (Cameron, 2002): 
 

Risk = riskkälla + exponering + skada         (1) 
 
Risk = konsekvens x sannolikhet           (2) 
 

Risk = 
rdskyddsåtgä

riskkälla                (3) 

3.3 Riskanalys 
Formella analyser av risker för hälsan i arbetsmiljöer och då främst risker för 
kemikalieexponering har gjorts sedan mer än 70 år tillbaka. Under 1980-talet 
utökades analyserna till att även omfatta ekonomiska risker, miljörisker, 
säkerheten i datorsystem, kryptering och bioteknik (Eduljee, 2000). 
 
En riskanalys ger en uppskattning av riskerna och dess orsaker och 
konsekvenser i ett system eller i en verksamhet. Detta innebär att risken 
först identifieras, sedan uppskattas och slutligen värderas. Sättet en 
riskanalys utförs på, styrs i hög grad av de målsättningar och syften 
riskanalyserna skall uppfylla. 
 
Drivkrafterna bakom en riskanalys kan t.ex. vara ekonomiska, etiska eller 
juridiska. Det finns ett flertal olika metoder som kan användas för att 
uppskatta en risk i en riskanalys. En riskanalys börjar ofta med en kvalitativ 
metod som används för att skapa en helhetsbild av verksamhetens riskmiljö. 
En halv-kvantitativ eller en kvantitativ metod kan sedan användas för att 
skapa en grund för en jämförelse av riskerna i verksamheten. De flesta 
metoder som används i en riskanalys kan delas upp i olika kategorier 
beroende på det perspektiv som verksamheten analyseras ifrån, t.ex. ett 
tekniskt, ett organisatoriskt eller ett människa-maskin 
interaktionsperspektiv (Harms-Ringdahl, 1993). Riskanalysprocessen är en 
iterativ process och olika metoder täcker olika delar i verksamheten. 
 
En analys om de risker som gäller i samband med en viss kemikaliehantering 
bygger förutom på egenskaperna hos de ämnen som hanteras och 
hanteringsförhållandena, även på uppgifter om: 
 

• Stör- och skadehändelser (vad kan hända, var, hur och vilken 
omfattning) 

• Spridningsförhållanden (omgivningsdata) 
• Skadeobjekt (vad kan påverkas) 

                                                 
1 Kemikaliens fysikaliska egenskaper, hanterade mängder, hanteringssätt, processförhållande, 
verksamhetens utformning, utrustning och lokalisering, antal individer inom och utanför 
verksamheten etc. 
2 Företagsledningens och de anställdas engagemang, rutiner, utbildning, övning, beredskap för 
olyckor etc. 
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• Skadeförebyggande/skadebegränsande åtgärder (hur minskas 
sannolikheter och konsekvenser) 

 
Riskanalysarbetet innebär att ta fram och granska dessa underlagsuppgifter, 
att beskriva de skadefall som kan inträffa och som innebär risk för stora 
olyckor/allvarliga störfall samt sannolikheter för konsekvenser av dessa. 
(Kemikontoret, 2001). 
 

Kvalitativa metoder  Halv-kvantitativa metoder  Kvantitativa metoder 
 

HazOp 
What-if 
Checklistor 
FMEA 

 
Gretener 
NFPA 
Index-metod 

Konsekvensanalys QRA/PRA Osäkerhetsanalys

Figur 3.1: Uppställning på vanliga metoder (Nystedt, 2000) 

3.3.1 Kvalitativa metoder 
Riskuppskattning förknippas oftast med en kvantitativ uppskattning. Och 
eftersom en risk aldrig kan vara exakt uppmätt eller kontrollerad, sträcker 
sig all kunskap om en risk i ett kontinuum från det rent vetenskapligt 
kvantitativa till det rent teoretiskt kvalitativa (Light & Hrudey, 1996). En 
riskuppskattning kan ej enbart vara kvantitativ, för kvantitativa 
beräkningar måste alltid bygga på kvalitativa avgränsningar och 
antaganden. Kvalitativa riskuppskattningar är baserade på kvalitativa data 
och ger kvalitativa resultat. Dessa är ofta angivna som approximationer som 
t.ex. “en låg till måttlig risk att ett visst utfall inträffar inom en viss 
tidsperiod.” Kvalitativa uppskattningar är speciellt användbara för 
preliminära studier eller då meningsfulla data inte finns är tillgängliga. 
Dessutom bidrar de till att identifiera och rangordna vissa av de mest 
uppenbara problemområdena, men kvalitativa metoder skall inte användas 
för att utesluta riskkällor från vidare analys. En preliminär kvalitativ 
riskanalys kan bestå av följande delsteg (Nystedt, 2000): 
 

1. Definition av system, syfte, omfattning och detaljgrad för 
riskanalys. Utifrån detta väljs en lämplig metod. 

2. Identifiering av möjliga riskkällor och skadehändelser. 
3. Identifiering av konsekvenser utifrån en analys av 

olyckseffekterna samt rangordning enligt en femgradig skala (se 
tabell 3.2). 

4. Uppskattning av sannolikheten för skadehändelserna samt 
rangordning enligt en femgradig skala (se tabell 3.2). 

5. Sammanställning av riskerna inkl. prioriteringar över vad som är 
viktigast att åtgärda och eventuella åtgärdsförslag. 

 
Klass  Frekvens  Konsekvens 

     

1 
2 
3 
4 
5 

 Osannolik (< 1 gång per 1000 år) 
(1 gång per 100 – 1000 år) 
Sannolik (1 gång per 10 – 100 år) 
(1 gång per 1 – 10 år) 
Mycket sannolik (> 1 gång per år) 

 Försumbar (ingen eller ringa skador) 
Farlig (mindre person- och egendomsskador) 
Allvarlig (betydande person- och egendomsskador) 

Tabell 3.2: Exempel på frekvens och konsekvensklasser för skadehändelser (Nystedt, 2000) 
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Vanliga metoder som ofta används är: 
 

• Grovanalys 
• Checklistor  
• HazOp  
• FMEA  
• What-if-analyser 

 
Dessa riskanalysmetoder och är vanligen speciellt anpassade för olika typer 
av verksamheter, fokuserade på en snäv identifiering av riskkällor i ett visst 
system eller en viss enhet. 
 
Grovanalys 
En vanlig metod för kvalitativ riskuppskattning är grovanalys. En matris 
byggs upp med konsekvensklasser på ena axeln och sannolikheter på den 
andra. Sannolikheter uppskattas utifrån erfarenheter efter en tregradig eller 
en oftare använd femgradig skala. Matrisen blir då 5x5 stor och alla 25 
områden kategoriseras i fyra till fem olika risknivåer, t.ex. ”låg till hög risk” 
eller ”acceptabel till icke acceptabel risk” (Sundqvist C, 2003). 
 
Checklistor 
Checklistor utvecklades ursprungligen för kemisk processindustri och 
lagringsverksamhet. Listorna baserades på tidigare erfarenheter och 
används för att identifiera kända typer av riskkällor. Den eller de som 
upprättar listorna måste ha goda kunskaper om, och stor erfarenhet, av den 
aktuella verksamheten. En checklista är enkel att använda och kan ge 
resultat relativt snabbt. Checklistan erbjuder som regel en av de mest tids- 
och kostnadseffektiva metoderna för säkerhetsgranskning i samband med 
välbeprövad teknik där god praxis erbjuder tillfredsställande säkerhet. 
Checklistorna kan vara mycket detaljerade och kan innehålla mänskliga och 
yttre störningar som t.ex. bränder och jordbävningar samt riskkällor som 
förekommer i olika komponenter och undersystem (Nystedt, 2000).  
 
HazOp 
Den grundläggande principen i HazOp (Hazard and Operability Studies) är 
att identifiera risker antingen i en existerande produktionsanläggning eller i 
en ny design. Det övergripande målet med HazOp är (Kenney, 1993): 

• Identifiera riskens storlek och natur 
o Förutse det väntade 
o Förutse det oväntade 

• Identifiera kritiska punkter i designen och behovet av 
riskkontrollsystem 

o Instrument och procedurer 
• Producera en dokumentation för framtida användning 

o För anställda 
o För myndigheter 

• Skapa en förståelse för de risker som finns med processen 
 
Essentiellt för en stor del av alla metoder för riskbedömning är ett 
fungerande ledarskap. Utan ett fast och förberett ledarskap är chanserna 
stora att metoden inte kommer till sitt fulla utnyttjande, varför både 
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gruppens sammansättning och ledarskapet måste fungera (Kenny, 1993). 
Själva utförande är ett systematiskt sökande efter möjliga avvikelser från 
planerade driftsförhållanden m.h.a. systembeskrivningar, checklistor och 
speciella ledord (t.ex. ”mer än”, ”mindre än”, ”lika som”, ”en del av”, m.m.).  
 
FMEA 
FMEA (Failure Mode and Effective Analysis) används för analys av tekniska 
system som t.ex. rymdteknik, försvars-, kemisk och kärnkraftsindustri. I sin 
enklaste form är den konstruerad för att svara på två frågor ”hur kan en 
enhet misslyckas?” och ”vad händer i så fall?”. En typisk FMEA görs i 
tabellformat där specifika olyckshändelser och möjliga orsaker identifieras 
först för att sedan kopplas till en ”worst case”-effekt (Sundqvist C, 2003). En 
fördel med metoden är att den inte tar hänsyn till hur felet uppstod utan att 
felet uppstod. Om ett fel kan uppstå skall det utvärderas så att det sannolikt 
inte uppstår (Kenny, 1993). Metoden är inte användbar för att identifiera 
ömsesidig påverkan mellan olika system, andra beroende fel, mänskliga 
faktorer, miljön eller yttre störningar. FMEA används ofta i kombination med 
HazOp och checklistor och är beroende av ett starkt sammansatt team precis 
som HazOp-metoden.  
 
What-if 
What-if används för att identifiera potentiella olyckshändelser och riskkällor 
i ett system genom att ställa frågor av typen: “vad händer om detta går 
fel…?”. En tvärvetenskaplig grupp av människor med olika erfarenheter 
sammankallas och dessa analyserar systemen i fråga och identifierar 
riskkällor. Analysens kvalitet beror mycket på medlemmarnas erfarenheter 
och kunskaper, varför användningen begränsas i hög grad till företagets 
storlek. Vidare är det lätt hänt att då ett problem identifieras ändras 
arbetsgången direkt till problemlösning. Detta resulterar i ett ineffektivt 
system för riskidentifiering eftersom det är mycket viktigt att alla risker först 
identifieras då en åtgärd kan lösa flera risker (Kenny, 1993). What-if-
analyser kopplas ofta ihop med checklistor.  

3.3.2 Halv-kvantitativa metoder 
Till de halv-kvantitativa metoderna hör de s.k. indexmetoderna eller 
granderingsmetoderna. De är något mer detaljerade i sin uppbyggnad och 
innehåller inslag av mått på konsekvenser av den oönskade händelsen samt 
sannolikheten för densamma. Dessa mått behöver inte utgöras av direkta 
siffermått utan kan beskriva storleksordningar. Fördelen med dessa metoder 
är att de ger underlag för jämförelse av olika alternativ förenade med olika 
risk (Nystedt, 2000).  
 
Exempel på metoder är; IHI (Individual Hazard Index), ARD (Average Rate 
of Death eller Accident Fatality Number), Equivalent Social Cost Index, 
Mortality Index, Economic Index, Dow (Fire and Explosion Index), ICI (The 
Mond Index). Ett vanligt använt index är FAR (Fatal Accident Rate), som 
t.ex. kan uttryckas som antal dödsfall per 108 exponeringstimmar, d.v.s. den 
totala arbetstiden för 1000 personer under hela deras livstid. Exempel på 
FAR i olika aktiviteter ges i tabell 3.3. 
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Industriell aktivitet FAR Fritidsaktivitet FAR 
    

Klädes- och skogsindustrin 0.15 Vara hemma 3 
Hela den brittiska industrin 4 Åka buss eller tåg 3 
Kemisk industri 5 Köra bil 57 
Byggnadsindustri 67 Cykla 96 
Karbinpersonal 250 Paddla kanot 1000 
Proffsboxare 7000 Klättra 4000 

Tabell 3.3: FAR index i Storbritannien (Cotterell, 1999) 

3.3.3 Kvantitativa metoder 
Kvantitativa riskanalysmetoder kan delas upp i två huvudgrupper: 
 

• deterministiska metoder 
• probabilistiska metoder  

 
Deterministiska metoder, även kallade konsekvensbaserade metoder, 
behandlar de olyckshändelser som kan inträffa. Olyckshändelsernas 
konsekvenser ligger till grund för krav/beslut. Enskilda, absoluta tal fås som 
resultat. Värsta tänkbara skadehändelse och dimensionerade skadefall är 
exempel på deterministiska metoder. I båda fallen kan dessa metoder ge 
underlag för beslut om t.ex. tillstånd till bebyggelse i närheten av en 
verksamhet (Kemikontoret, 2001). 
 
Probabilistiska metoder, även kallade riskbaserade metoder, är fokuserade 
på en risks sannolikhet att inträffa. Riskens konsekvens ligger till grund för 
krav/beslut. En probabilistisk riskanalys följer ofta en stegvis, iterativ 
sekvens. Resultatet ges i form av en sannolikhet med en medföljande 
osäkerhet och/eller variation. I en probabilistisk analys skiljs det på en 
individrisk, som kan vara frivillig eller ofrivillig, och en samhällsrisk.  
 
QRA 
QRA (Qualitative Risk Analysis) är beteckningen för en samling komplexa 
matematiska beräkningar där ett “verkligt” förlopp modelleras för att 
kvantifiera konsekvenserna. Ett antal möjliga utfallsscenarier genereras och 
varje scenario viktas mot dess sannolikhet att den inträffar. Varje variabel i 
modellen ges en sannolikhetsfördelning som anses bidra till att 
utfallsscenarierna får en trovärdig sannolikhet som inkluderar t.ex. 
samspelseffekter (Vose, 2000). Osäkerheten, d.v.s. den begränsade 
kunskapen om variablerna och variationen, slumpen, modelleras och 
redovisas. 
 
FTA 
Felträdsanalys (Fault Tree Analysis, FTA) är en grafisk översikt av hur olika 
risker i en verksamhet eller i ett system samverkar för att utlösa en 
skadehändelse, man letar med andra ord efter orsaker till en skadehändelse. 
Efter identifiering av skadehändelsen arbetar man sig nedåt till ett antal 
olika bashändelser eller fel, som beskriver kritiska delsystem eller apparater. 
Sambanden mellan bashändelserna och nästföljande händelsenivå beskrivs 
med hjälp av logiska samband (Harms-Ringdahl, 1993). 
 



Del II: Teori Kristoffer Karlsson 
  
 

  
 22 (46)  
 

Pro-aktiv riskmanagement  
Istället för en strategi som baseras på försök att ta bort risker/olyckor 
orsakade av mänsklig påverkan fokuserar den proaktiva strategin på: 
 

• Identifiering av gränser för säkert utförande 
• Göra gränserna synliga 
• Strävan att motstå trycket som driver beslutsfattarna mot dessa 

gränser 
 
Det är viktigt att interagera mellan beslutsfattande och planerings- 
strategier. Orsaksförklaringen kan ej användas för system som inkluderar 
”loop interaktions and adaptive changes”. Istället skall modellen i form av 
”functional abstractions” användas. Denna skall beskriva 
informationsflödesstrukturen inom hela systemet som omfattas av kontrollen 
av den riskfyllda processen. Denna angreppsmetod kan användas för att 
designa och analysera ett system, även om dess ingående element kan bero 
på oförutsägbara händelser (Rasmussen, 2000).  
 
Analysens kan delas in i fyra faser: 
 

• Olycksanalys – Olika typer av olyckor som kan ske i aktuell 
process samlas in. Varje olycksscenario orsak/verkan analyseras 
och en överblick as olycksmönster tas fram. 

• Identifiering av aktörer – För varje identifierat olycksscenario tas 
alla inblandade aktörer fram. Resultatet förs in i en AcciMap. 

• Generalisering – En mer generell AcciMap tas fram där 
organisationen och berörda grupper kan identifieras för en mer 
detaljerad arbetsanalys. 

 
ETA 
Händelseträdsanalys (Event Tree Analysis, ETA) beskriver vilka olika 
konsekvensscenarier en viss skadehändelse kan orsaka. Sannolikheter för de 
enskilda konsekvenserna hämtas ifrån erfarenhet eller litteratur och den 
sammanlagda sannolikheten för varje delscenario räknas ut (Harms-
Ringdahl, 1993). 

3.4 HACCP 
Inom livsmedelsindustrin används i allt större utsträckning mikrobiologiska 
kvalitetssystem där HACCP är det mest använda. HACCP står för ”Hazard 
Analysis and Critical Control Point”. Målet med detta mikrobilogiska 
kvalitetssystem är att garantera framställandet av säkra livsmedel där dessa 
skall vara fria från: 
 

• Sjukdomsalstrande mikroorganismer 
• Hälsofarliga substanser 
• Främmande föremål 

 
Användandet av HACCP förordas idag av EU:s horisontella hygiendirektiv 
(93/94) och omfattar alla typer av livsmedel samt all hantering av livsmedel 
(Gustavsson, 1998). 
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3.5 PRIO  
Prioritetsguiden, PRIO, är ett webbaserat verktyg som är framtaget av 
Kemikalieinspektionen tillsammans med berörda branscher och myndigheter, 
vilka även har gett synpunkter på verktyget under dess utveckling.  
 
Samtlig information, om PRIO, nedan är hämtad från www.prio.kemi.se 
(2004-08-04) om annat inte anges.  
 
Syftet med verktyget är att hjälpa företag att påverka och arbeta 
förebyggande för att minska riskerna med kemikalier på människors hälsa 
och miljö. Verktyget vänder sig framförallt till miljöchefer, inköpare, 
produktutvecklare. Verktyget syftar också till att utgöra en kunskapskälla 
för miljö- och hälsoinspektörer, miljörevisorer, riskanalytiker eller den som 
på annat sätt kan påverka användning och hantering av kemikalier t ex 
genom strategiska beslut. PRIO ersätter Kemikalieinspektionens OBS-lista. 
 
PRIO ger följande hjälp till användaren: 
 

• Söka på ämnen och få information om deras miljö- och 
hälsofarliga egenskaper  

• Få information om prioriterade hälso- och miljöegenskaper  
• Hitta ämnen som ingår i ämnesgrupper och olika produkttyper  
• Få hjälp utveckla rutiner för inköp, produktutveckling, 

riskhantering etc. 
 
PRIO är en guide som hjälper företaget att ta fram beslutsunderlag som kan 
ligga till grund för prioriteringar inom kemikalieområdet. Detta sker genom 
att verktyget strukturerar upp riskminskningsarbete och underlättar valet 
av rätt kemikalie på rätt ställe. Till PRIO finns kopplat ett antal miljö- och 
hälsokriterier för ämnen som bör prioriteras i riskminskningsarbetet, samt 
en databas med exempel på dessa ämnen. 

3.5.1 Prioriteringsnivåer i PRIO 
PRIO delar in ämnen i två prioriteringsnivåer och vilken grupp ett ämne 
tillhör beror på ämnets egenskaper:  
 

• utfasningsämnen  
• riskminskningsämnen  

 
Utfasningsämnen har så allvarliga egenskaper att de inte bör användas. De 
egenskaper som utgör urvalskriterier till denna grupp speglar delmål tre i 
det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö (Bilaga B). De speglar också 
till stor del de kriterier som kommer att ligga till grund för auktorisation 
(godkännandeprövning) inom REACH, den nya europeiska 
kemikalielagstiftningen. Följande kriterier som avgör om det kemiska ämnet 
till hör gruppen utfasningsämnen: 

• CMR (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande), kategori 1 
och 2  

• PBT/vPvB (persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket 
persistenta och mycket bioackumulerande)  
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• Särskilt farliga metaller (kvicksilver, kadmium, bly och deras 
föreningar)  

• Hormonstörande  
• Ozonnedbrytande 
 

Riskminskningsämnen har egenskaper som bör ges särskild uppmärksamhet. 
Urvalskriterierna för denna grupp speglar delmål fyra i det nationella 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö (Bilaga C). Följande kriterier avgör om det 
kemiska ämnet tillhör gruppen Riskminskningsämnen: 

• Mycket hög akut giftighet  
• Allergiframkallande  
• Mutagen, kategori 3  
• Hög kronisk giftighet  
• Potentiell PBT/vPvB  
• Miljöfarligt, långtidseffekter  

Olika åtgärder kan vara aktuella beroende på vilken grupp det aktuella 
ämnet tillhör. Utfasningsämnen anses ha sådana egenskaper att de, 
oberoende av hur de används, inte bör förekomma. Då det gäller 
riskminskningsämnen måste dessa alltid bedömas i den aktuella 
användningen och utifrån den risk som då kan uppkomma. 
 
För att fastställa om ett ämne uppfyller kriterierna görs en jämförelse mot 
dessa baserat på tillgängliga testdata och/eller annan information om ämnet. 
De ämnen som uppfyller utfasningskriterierna kommer PRIO att 
rekommendera användaren att så långt som möjligt ersätta med mindre 
farliga ämnen eller alternativa metoder.  
 
Då det gäller de ämnen som faller inom riskminskningkriterierna, 
rekommenderar verktyget användaren att se över risken för den tilltänkta 
användningen. Det vill säga tillverkare, importörer, leverantörer och 
användare av kemiska produkter och andra varor uppmanas att göra en 
riskbedömning som hjälp för att identifiera vägar att minska de risker 
hanteringen av ämnet kan medföra och för att säkerställa att produkterna 
inte medför oacceptabla risker i något hanteringsled. 

3.5.2 Genomförandeprocessen 
Prioriteringsguiden bygger på en steg-för-steg-modell (Bild 3.1) och är tänkt 
att användas som ett stöd då information om ett kemiskt ämne skall tas 
fram, vilka risker ämnet kan vara förknippat med och hur risken skall 
hanteras. 
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Bild 3.4: Steg-för-steg-modellen för PRIO 

 
I det första steget skall en viss kemikalie i produktionen identifieras. Den 
identifierade kemikalien kontrolleras i PRIOs databas och om kemikalien 
finns med i denna fås en rekommendation om vilken prioriteringsgrupp 
ämnet tillhör. Detta är PRIOs huvudsakliga uppgift. För att gå vidare i 
arbetet med de kemikaliska riskerna måste andra metoder användas. PRIO 
ger fortsatt hjälp om tillvägagångssätt och rekommenderar andra verktyg för 
att erbjuda användaren en fullgod metod för riskbedömning av kemikalier. 

3.6 KemiGuiden 
KemiGuiden har utvecklats för små och medelstora företag som använder 
kemiska produkter eller ämnen. ILV och Arbetsmiljöverket är några av de 
parter som varit med och utvecklat verktyget.  
 
Samtlig information, om KemiGuiden, nedan är hämtad från www.prevent.se 
(2004-08-05) om annat inte anges. 
 
Med hjälp av KemiGuiden skall den stora majoriteten av företag som 
använder kemiska produkter få hjälp att reda ut vilka krav som gäller för 
dem och hur de kan arbeta för att leva upp till kraven. 
 
Den lagstiftning som ligger till grund för KemiGuiden är utgiven av: 

• Arbetsmiljöverket, AFS och rör arbetsmiljö. Denna lagstiftning 
behandlas utförligt. Arbetsmiljöverket hette tidigare 
Arbetarskyddsstyrelsen. (För enkelhets skull används bara 
namnet Arbetsmiljöverket i KemiGuiden, även om t.ex. vissa 
föreskrifter fortfarande heter Arbetarskyddsstyrelsens 
författningssamling.) 

• Räddningsverket, SRVFS och SÄIFS, och rör risk för brand och 
explosion vid användning av brandfarliga och explosionsfarliga 
ämnen. Dessa regler behandlas översiktligt, eftersom de främst 
rör verksamheter och produkter/ämnen som är vanliga i större 
företag. 

• Kemikalieinspektionen, KIFS, och rör begränsning av 
användningen av vissa ämnen samt tillverkarens och säljarens 
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ansvar för de kemiska produkter och ämnen som tillverkas/säljs. 
Dessa regler behandlas översiktligt, eftersom KemiGuiden främst 
riktar sig till företag som använder kemiska produkter och 
ämnen. 

• Naturvårdsverket, SNFS och NFS, berörs knappast alls, eftersom 
de sällan behandlar kemiska produkter eller ämnen. Däremot 
finns det miljölagstiftning (SFS) som behandlas översiktligt. 

Innehållet i KemiGuiden har begränsats: 

• Ämnen som knappast används i små och medelstora företag 
behandlas inte i KemiGuiden, även om det finns regler om 
ämnena. 

• Ämnen som används inom ett begränsat antal små och 
medelstora företag finns oftast nämnda, men de krav som gäller 
behandlas inte i detalj. Istället hänvisas till gällande föreskrifter. 

• Det finns frågor för att kartlägga om det förekommer storskalig 
hantering av kemiska produkter eller ämnen. De krav som gäller 
behandlas inte i detalj. Istället hänvisas till gällande lagar och 
regler. 

• KemiGuiden täcker inte de speciella regler som gäller för företag 
som tillverkar eller säljer kemiska produkter eller ämnen. Här 
hänvisas istället till gällande lagar och regler. 

• KemiGuiden behandlar inte transport av farligt gods. Istället 
hänvisas till gällande regler och arbets-, informations- och 
utbildningsmaterial inom området. 

KemiGuiden bygger på de krav som ställs i gällande lagar och föreskrifter. 
KemiGuiden är en tolkning av dessa lagar och föreskrifter och det går inte att 
garantera att den tolkning som görs i KemiGuiden alltid är densamma som 
Arbetsmiljöinspektionen eller Arbetsmiljöverket skulle göra för ett enskilt 
företag.  
 
Genom att följa KemiGuiden är målet att ett företag skall klara merparten av 
de krav som gäller. Krav som är straffsanktionerade och som berör 
målgruppen för KemiGuiden, finns också medtagna i denna. Det innebär att 
de arbetsplatser som arbetar enligt KemiGuiden inte ska behöva riskera åtal 
för brister i sitt kemikaliearbete. Detta förutsätter dock att samtliga frågor 
har besvarats på ett korrekt sätt och att företaget följer de råd som ges. 
Vidare skall en kontroll över de tillstånd som behövs för verksamheten 
finnas, men även skall det kontrolleras om det befintliga kemikaliearbetet är 
tillräckligt bra. 

3.7 REACH 
REACH är EU:s nya system för kemikalikontroll inom unionen. Nedan följer 
den officiella motiveringen till framtagandet av REACH. 
 
Ett antal faktorer gör att den kemiska industrin intar en central plats i 
gemenskapens strategi för hållbar utveckling. Den spelar en mycket viktig 
ekonomisk roll som materialleverantör till tillverkningsindustrin och när det 
gäller att främja innovation och tillhandahålla de produkter som är 
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nödvändiga för att upprätthålla och förbättra vår livskvalitet. Den kemiska 
industrin bidrar också till den ekonomiska utvecklingen och till överskottet i 
Europas betalningsbalans. Att upprätthålla en konkurrenskraftig och 
innovativ kemisk industri i Europa är därför ett centralt mål. 
 
På det sociala området är målsättningen att gemenskapens kemikaliepolitik 
skall leda till att arbetstagarnas hälsa och säkerhet förbättras. Ett annat 
viktigt mål är att upprätthålla sysselsättningen på en hög nivå. 
 
På miljöområdet gäller det att undvika kemiska föroreningar i luft, vatten, 
mark och byggnader, och att förhindra skador på den biologiska mångfalden. 
I detta sammanhang är det särskilt viktigt att kontrollera ämnen som är 
långlivade, bioackumulerande och toxiska. 
 
Vikten av att dessa mål nås har betonats på högsta politiska nivå. 
Europeiska rådet konstaterade vid sitt möte i Bryssel den 20–21 mars 2003 
att konkurrenskraften åter måste få högsta prioritet, och att företagens 
investeringar i forskning och utveckling och innovation måste främjas. Rådet 
framhöll också att det är nödvändigt att minska miljöpåfrestningarna och 
bevara naturtillgångarna inom ramen för den övergripande strategi för 
hållbar utveckling som lades fram i Göteborg, och att främja en hållbar 
utveckling på global nivå genom att sörja för en uppföljning av de mål som 
man enades om i Johannesburg, till exempel en sund kemikaliehantering 
(Bengtsson, 2004). 

3.8 Lagar 
Några lagar med relativt brett tillämpningsområde som berör riskanalys är 
(Nystedt, 2000): 

 
• Lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor (LBE och 

LFE). 
• Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetarskyddsstyrelsens 

Författningssamling. 
• Räddningstjänstlagen (RäL) och -förordningen (RäF). Speciellt §43 RäL. 

Anläggningar där verksamheten innebär att fara för olyckshändelse skall 
orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön. 

• Miljöbalken 
 

Nedan kommer vissa delar ur listan ovan att presenteras ytterligare. 

3.9 Arbetsmiljörätten i Sverige 
Syftet med den svenska arbetsmiljölagstiftningen är att: 
 
” förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö.” 
 
Arbetsmiljölagen (Bilaga H) ger i sig själv inga direktiv hur kemiska 
arbetsmiljörisker skall hanteras utan dessa kommenteras i 
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (Bilaga J). Denna förgrenar sig vidare ut 
till andra myndigheter som till exempel Kemikalieinspektionen och det är där 
som regler för märkning av kemikalier återfinns (Bilaga I). 
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3.10 Arbetsmiljörätten i EU 
EU:s arbetsmiljörätt är kombinerad med miljörätten och grunderna till dagens 
utformning tillkom vid Romföredraget 1957. 
 
EU:s miljöparagraf, artikel 118 A 
 
”Medlemsstaterna strävar särskilt efter att förbättra arbetsmiljön för att skydda 
arbetarnas säkerhet och hälsa och sätter som mål att harmonisera villkoren inom 
detta område på en stadigt stigande nivå.” 
 
Detta innebär att det står varje land fritt att ha bestämmelser som är strängare 
än de som beslutats inom EU. 
 
”Arbetarnas säkerhet, hygien och hälsa i arbetet är ett mål som inte bör 
underordnas rent ekonomiska hänsyn.” 
 
Arbetsgivaren står skyldig att utföra en ordentlig bedömning av alla risker som 
finns på arbetsplatsen, införa en fungerande arbetsorganisation och vidta 
skyddsåtgärder som minskar riskerna. 
 
Ramdirektivet stipulerar följande: 

• Riskerna skall bekämpas vid källan 
• Arbetet skall anpassas till människan 
• Farliga ämnen skall bytas ut mot mindre farliga ämnen 

 
Riktlinjer för medbestämmande: 

• Arbetsgivaren skall överlägga med arbetstagarna om alla de 
frågor som hänger samman med arbetsmiljön 

• Arbetstagarna eller deras representanter har rätt att lägga fram 
egna förslag 

• Arbetstagare har rätt att utföra uppdrag som skyddsombud på 
betald arbetstid 

• Skyddsombud får inte diskrimineras 
• Arbetstagare har rätt till utbildning i arbetsmiljöfrågor 
• Arbetstagarna kan kalla på yrkesinspektionen eller motsvarande 

tillsynsmyndighet och har rätt att delta vid myndighetens besök i 
företaget 

 
Grunddirektivet för klassificering, märkning och förpackning av kemikalier är 
helt bindande för medlemsstaterna. Här kan medlemsländerna inte gå längre i 
sin lagstiftning än vad som ovan har fastställts.  Det finns även ett direktiv om 
sammansatta produkter: preparatdirektivet. Detta direktiv togs fram eftersom 
den största delen av handeln inte sker med enskilda kemiska ämnen utan med 
sammansatta produkter. I det svenska regelsystemet ligger detta i en och 
samma föreskrift3 (Ekström, 1989) (Arbetsmarknadsdepartementet, 1993).  
 
Med farligt kemiskt ämne avses ett kemiskt ämne som kan medföra risk för 
ohälsa eller olycksfall genom: 

                                                 
3  I EU är detta uppdelat på två olika direktorat; Grunddirektivet handhas av direktorat XI som svarar för 
miljöfrågor, Preparatdirektivet handhas av direktorat III som sköter frihandel och industri 
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• sina toxikologiska egenskaper 
• sin temperatur 
• sin radioaktivitet 
• undanträngande av luftens syre  
• att det ökar risken för brand, explosion eller annan farlig kemisk 

reaktion 

3.11 AFS 2000:4 
Med farligt kemiskt ämne avses ett kemiskt ämne som kan medföra risk för 
ohälsa eller olycksfall genom: 
 

• sina toxikologiska egenskaper 
• sin temperatur 
• sin radioaktivitet 
• undanträngande av luftens syre  
• att det ökar risken för brand, explosion eller annan farlig 

kemisk reaktion 
 
AFS 2000:4 huvuddrag finns som bilaga (Bilaga J).  

3.12 Miljöbalken 
Målet med miljöbalken (Bilaga A) är att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. Miljöbalken bildar en övergripande lagstiftning som rör all 
miljöpåverkan. För att miljöbalkens mål ska kunna uppnås ska dess regler 
tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och 
olägenheter, oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 
värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, den biologiska 
mångfalden bevaras, mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en 
från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt 
god hushållning tryggas, och återanvändning och återvinning liksom annan 
hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp 
uppnås (www.naturvårdsverket.se, 2004-08-13).  
 
Miljöbalkens tillämpningsområde är direkt kopplat till målet om en hållbar 
utveckling. Balken är tillämplig på alla verksamheter eller åtgärder som inte 
är av försumbar betydelse för balkens mål. Alla typer av åtgärder som kan få 
betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs, oavsett om de ingår 
i den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet.  
 
Balkens tillämpningsområde har inte endast betydelse för i vilka situationer 
balken kan användas. Framför allt avgör det vilka typer av frågor som kan 
prövas i ett miljöärende. Ett villkor som med stöd av balken ställs för att en 
miljöfarlig verksamhet ska få bedrivas kan t.ex. avse vad som helst som 
gagnar en ekologiskt hållbar utveckling. Vidare finns det förordningar 
kopplade till miljöbalken för att ytterligare förstärka miljöskyddet (Bilaga D). 
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Del III: Empiri och analys 
Första delen av presenterar resultatet av de empiriska data som 
tagits fram genom intervjuer. I andra delen analyseras empiriska 
data och sammanfogas med framtagna teorier ur del två av 
rapporten. 
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Kapitel 4: Empiri 
Detta kapitel kommer sammanfatta resultatet på intervjuer med driftplatser 
inom Arla Foods och intervjuer med andra företag angående metoder för 
riskhantering av kemikalier. 

4.1 Riskhantering på Arla Foods idag 
Arla Foods har ett stort krav på sig som företag då det gäller 
riskbedömningar eftersom företaget producerar livsmedel. Arla Foods 
använder sig av det mikrobiologiska kvalitetssystemet HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Point). Målet med detta mikrobiologiska 
kvalitetssystem är att garantera framställandet av säkra livsmedel, men där 
tar också riskbedömningen slut. Denna metod är specifik för just 
livsmedelssäkerhet och måste därför kompletteras med bland annat 
kvalitetsrisker och arbetsmiljörisker.  
 
HACCP arbetet utvärderas enligt följande matris: 
 

Katastrofal     
Kritisk     
Marginell     
 Osannolik 

(>10 år) 
Sällan 

(1-10 år) 
Ibland 

(1 år – 1 mån) 
Ofta 

(< 1 mån) 
 
Vidare är samtliga driftsplatser inom Arla Foods Sverige AB 
kvalitetssäkrade enligt ISO-standarderna 9 001 och 14 001. Detta gör att det 
finns en bra kompetens inom företaget för att arbeta med ständig förbättring. 
Det finns idag tydliga rutiner för maskinsäkerhet, men då det gäller arbetet 
med kemikalier på driftsplatserna har arbetet inte kommit lika långt.  
 
Maskinsäkerheten på Arla Foods utvärderas enligt följande: 
 

Katastrofal     
Allvarlig     
Obetydlig     
 Nästan 

osannolik 
Mindre 

osannolikt Sannolikt Mycket 
sannolikt 

 
Egenskaperna för alla kemikalieprodukter som används på koncernens 
produktionsanläggningar skall utvärderas, baserat på effekt på hälsa och 
miljö, före utgången av verksamhetsåret 2005/06. För närvarande har 
gruppen rengörings- och desinfektionskemikalier utvärderats och fördelats i 
följande klasser, som symboliseras av färger: 
 

• Grön 
 Uppfyller de allmänna miljökraven eller har 

miljömärkning 
• Gul  

 Uppfyller inte fullständigt miljökraven men uppfyller 
definierade krav och undantag 
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• Röd 
 Uppfyller inte miljö- och/eller hälsokraven. 

 
Produktionsanläggningarna kan därmed välja kemikalier ur de bästa 
klasserna under förutsättning att hygienkraven uppfylls. Den röda färgen 
talar även om att kemikalien skall utfasas ur Arla Foods.   
 
Grundstommen för hur kemikalier skall värderas (Bilaga G) sammanfattas 
nedan. Dessa kriterier är satta för att utvärdera kemikaliens påverkan på 
den arbetsmiljön.  
 
Grön bedömning: 

• Produkter som uppfyller kriterier graderas grön. 
 
Gul bedömning: 

• Produkt klassificerad som frätande (C), hälsoskadlig (Xn), 
mycket brandfarlig (F) eller oxiderande (O). 

 
• Produkt klassificerad som irriterande (Xi) om klassificeringen 

inte beror på allergena egenskaper. 
 
Röd bedömning: 

• Produkt klassificerad som mycket giftig (T+), giftig (T), 
irriterande (C), extremt brandfarlig (F+) eller explosivt (E).  

 
• Produkt som framkallar allergi (Xi, Xn i kombination med R42 

eller R43), cancer (T, Xn i kombination med R45, 49 eller R40) 
eller är reproduktionstoxisk (T, Xn i kombination med R60, 61 
eller R62, 63). 

 
• Kritiska ämnen som 

 Bly 
 Hg 
 Cd 
 Bensen 
 Kloroform 

4.2 Riskhantering på företag 
För att få en bild av hur andra företag utvärderat sina kemikalier 
kontaktades fem företag inom olika branscher. Kontakterna till företagen 
förmedlades genom Inge Lundström på Plast och kemikalieföretagen. De 
branscher inom vilka företagen var verksamma inom var följande: 
  

• Kemikalieindustri – bulk och finkemikalie 
• Tillverkningsindustri 
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Följande nyckelbegrepp har identifierats ur intervjuerna: 
 

• Följa lagstiftning 
• Centralisera för att undvika dubbelarbete 
• Använd tydliga instruktioner för att minska subjektiviteten 
• Översiktligt och anpassat efter annan riskhantering inom 

företaget 

4.3 Resultatet av intervjuer på Arla Foods  
Intervjuerna på Arla Foods driftsplatser fokuserade på befintliga kunskaper 
om de kemikalier som användes på driftsplatsen samt hur driftsplatsen 
önskar att verktyget för riskbedömning skall vara utformat. Nedan 
sammanfattas nyckelbegreppen som tagits fram ut ifrån intervjuerna på 
driftsplatserna i Götene, Jönköping, Kallhäll och Kalmar. 
 
Enkelhet 
Verktyget skall vara överskådligt och lätt att följa. Det sätt som riskerna med 
kemikalierna bedöms på skall kunna sammanlänkas med den dagliga 
verksamheten för att tydliggöra hur eventuella risker skall kunna åtgärdas. 
 
Implementering 
Metoden skall gå hand i hand med andra riskutvärderingsmetoder på Arla 
Foods samt använda samma metodik för implementering.  
 
Informativt 
Arbetsgången och den slutgiltiga informationen skall vara vägledande och 
informera alla användare om de befintliga kemikalieriskerna. 
 
Okomplicerat 
Det skall inte behövas en kemist eller annan specialist för att kunna använda 
verktyget. Dock skall behövd kompetens kunna kallas in då situationen 
kräver detta. 
 
Struktur 
Metoden skall ha ett naturligt flöde, arbetsgången skall vara logisk och 
direkt.  
 
Säkerhetsdatablad 
De befintliga säkerhetsdatabladen (exempelvis 16-punktsbladen) är för 
komplicerade och innehåller information som är överflödig vid den direkta 
hanteringen av kemikalien. 
 
Tid 
Det skall inte ta för lång tid att riskbedöma en avdelning. Den personal som 
behövs för att genomföra en komplett riskbedömning skall inte innebära en 
stor belastning för den granskade avdelningen då det gäller kostnader, 
produktionsbortfall och deltagarnas egenintresse. 
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4.4 Krav från lagstiftningen 
Lagstiftningen (AFS 2000:4) förespråkar att följande områden beaktas vid en 
riskbedömning: 
 

• Risker vid hudkontakt, ögonstänk och förtäring 
• Brand- explosions- och reaktionsrisker 
• Förvaring 
• Information, märkning och skyltning 

 
Även inandning ur AFS 2000:3 skall beaktas. 

4.5 Val av metod 
Verktyget kommer framförallt vara ett kvalitativt sådant med: 
 

• Definition av system, syfte, omfattning och detaljgrad för 
riskanalys.  

• Identifiering av möjliga riskkällor och skadehändelser. 
• Identifiering av konsekvenser utifrån en analys av 

olyckseffekterna samt rangordning enligt en skala. 
• Uppskattning av sannolikheten för att skadehändelserna skall 

inträffa samt rangordning enligt en skala. 
• Sammanställning av riskerna inkl. prioriteringar över vad som 

är viktigast att åtgärda och eventuella åtgärdsförslag. 
 
Valet av metod kommer från det faktum att verktyget skall koppla till den i 
Arla Foods övriga riskhanteringen samt dess användning inom hela Arla 
Foods. För att kunna appliceras inom hela Arla Foods måste varje process 
eller moment kunna analyseras i samma verktyg. En kvantitativ metod hade 
varit mer kostnadskrävande, ställt större krav på organisationen i form av 
expertis samt inneburit att nya riskbedömningsmodeller skulle ha införts på 
Arla Foods och därmed motverkat det satta målet med examensarbetet.  
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Kapitel 5: Analys 
I detta kapitel kommer teori och materialet som samlades in i förgående 
kapitel att vävas samman för att skapa verktyget för riskbedömning av 
kemikalier vid Arla Foods. Kapitlet avslutas med en utvärdering av verktyget 
som sådant. 

5.1 Arbetsgång 
Användningsområdet för verktyget (Bilaga K) är inte enbart att 
uppmärksamma risker på de olika driftsplatserna och säkerställa rutiner för 
att åtgärda uppmärksammade risker, utan även att skapa kommunikation 
inom företaget. Arbetet med att bedöma kemikalier kommer att få flera 
funktioner. Initialt kommer de kriterier som sätts upp att användas vid 
riskbedömningen av kemikalier ute på driftsplatsen, men senare kommer de 
att syfta till en fortsatt hållbar utveckling sett både från arbetsmiljösynpunkt 
och yttre miljö, vid inköp av kemikalier. Informationen om kemikalier 
kommer initialt från leverantören via säkerhetsdatabladet och översätts av 
COE4 till de inom Arla Foods rådande kriterierna.     

     
Inköp    Leverantör 

     
  COE    
       
     Säkerhetsdatablad 
  Värdering av kemikalie   
     Bedömningskriterier 
      
  Databas   
      
  Riskbedömning på driftsplats   
      
  Lokalt kemikaliedatablad   
     

Bild 5.1: Informationsflödet och användning av informationen ur verktyget. 
 
Arbetsgången (Bilaga F) ute på driftsplatsen kommer att styras av verktygets 
struktur och den lokala projektledaren. Samtlig information kommer att 
finnas COE till godo för att säkerställa ett riktigt användande av verktyget 
samt att sammanställa vilka risker som finns med kemikalierna i 
organisationen. 

5.2 Bedömning av kemikalie 
För att kunna göra en riskanalys måste varje produkt klassificeras och 
bedömas efter dess egenskaper. Arla Foods har parallellt med detta 
examensarbete utarbetat en övergripande bild för hur kemiska produkter 
kan bedömas (Bilaga G). 
 

                                                 
4 COE – Center Of Expertise. I detta fall Koncernmiljö på Arla Foods Sverige AB. 
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De av Arla Foods utvecklade bedömningskriterierna återfinns i de ljusgröna 
rutorna i Bild 5.2 nedan. Tillsammans med Carol Birgersson har denna 
bedömning utvecklats vidare genom att med hjälp av riskfraserna ytterligare 
dela upp kemikalien i grupper. Tanken med indelningen är att först dela in 
kemikalien i en av tre grupper enligt Arla Foods kriterier, för att sedan gå 
vidare och sätta en riskpoäng på kemikalien enligt den mall som har tagits 
fram tillsammans med Carol Birgersson på Arla Foods.   
 

 
Bild 5.2: Arbetsgång för att sätta kriterier på kemikalier. 

5.2.1 Kategorier för bedömning 
En produkts egenskaper skall även bedömas för; avfall, yttre miljö, 
cancerogenitet m.m. samt vilken typ av skyddsutrustning som skall användas 
och hur kemikalien skall förvaras. En kemikalie skall utvärderas för varje 
koncentration som används inom Arla Foods. Samtliga av dessa kriterier 
finns angivna på säkerhetsdatabladen från leverantören av produkten.  
 
Avfall 
Denna poängsättning strävar till att lyfta fram om produkten kräver särskild 
hantering, utöver Arla Foods befintliga rutiner, som avfall.  

 
Förvaring 
I vissa fall skall produkten förvaras på ett särskilt anvisat sätt. Här har för 
Arla Foods aktuella förvaringsåtgärder valts ut och poängbedömningen skall 
visa vikten med att förvara produkten på rätt sätt.  
 
Yttre miljö 
Tillsammans med den befintliga miljöbedömningen där produkterna har 
delats in i grön, gul och röd skall även dessa förutsättningar bedömas utefter 
en poängskala. 
 
Cancerogenitet m.m. 
Kemikalien skall bedömas huruvida den är: 
 

• Allergen 
• Cancerogen 
• Hormonstörande 
• Mutagen 
• Reproduktionsstörande 

 



Del III: Empiri och analys Kristoffer Karlsson 
  
 

  
 37 (46)  
 

Här skall halten av det farliga ämnet styra beslutet samt i vilken form 
kemikalien används ute på driftsplatsen eg. koncentrerad eller utspädd. 

5.2.2 Egenskaper och situationer som bedöms 
Centralt (COE) görs en bedömning av kemikalien utifrån leverantörens 
säkerhetsdatablad enligt följande kategorier: 
 

• Brand / Explosion 
• Förtäring 
• Hudkontakt 
• Inandning 
• Reaktivitet 
• Ögonkontakt 
• Avfall 
• Förvaring 
• Yttre miljö 

 
Denna information presenteras sedan övergripande i exempelvis en databas 
där de olika driftplatserna och inköparna kan gå in och hitta information om 
samtliga kemikalier som används inom Arla Foods.  
 
För att skapa en liktydig bedömning på kemikalierna skall så mycket 
information som möjligt bedömas centralt. På lokal nivå skall enbart två 
kategorier bedömas (Bilaga F): 
 

• Hantering – på vilket sätt används kemikalien 
• Temperatur – vilken temperatur har kemikalien 

5.3 Pedagogik 
För att verktyget skall ha en genomslagskraft måste det finnas en inbyggd 
pedagogik. Strukturen av verktyget skall erbjuda en naturlig väg i arbetet 
med att ta fram risker med kemikalier. De frågor som ställs syftar till att öka 
medvetenheten om de situationer där kontakt med specifik kemikalie kan 
förekomma. Vidare ökar kunskapen om de kemikalier som används på 
avdelningen och hur de skall hanteras.  
 
Riskmatrisen i verktyget hjälper till att åskådliggöra hur en risk kan 
minskas. Den visar tydligt det inte bara räcker med att minska 
sannolikheten utan att även konsekvensen måste förändras.  
 

Stor 
skada 6 6 9 

Liten 
skada 2 4 6 

Besvär 1 2 4 
 Sällan Ibland Ofta 

Bild 5.3: Riskmatrisen för bedömning av handhavanderisk. 
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Konsekvensen är indelad i tre nivåer: 
 

• Stor skada  Bestående skada, invaliditet, död. 
• Liten skada  Övergående skada, mindre frätskador. 
• Besvär    Hudrodnad, måste skölja utsatt hud. 

 
Frekvensen bestäms av följande nivåer: 

 
• Sällan     > 1 år  
• Ibland     1 år – 1 månad 
• Ofta     < 1 månad 

 
För varje bedömd situation där handhavanderisken är större än två (2) skall 
en åtgärdsplan upprättas.  
 
Kemikaliedatabladet (Bilaga E) som tas fram på driftsplatsen visar tydligt 
vilken skyddsutrustning som skall användas samt vad som skall 
uppmärksammas vid användningen av kemikalien. Här finns också angivet i 
handhavandeordning hur den anställde skall gå till väga vid ett tillbud med 
den specifika kemikalien.  

5.3.1 Poängskalan 
Den valda niogradiga skalan i riskbedömningsmatrisen syftar till att 
markera hur stor risk som finns vid hanteringen av en specifik kemikalie. 
Skalan är vald för att tydligt markera den risk som föreligger. 
 
En niogradig skala används även då kriterier sätts för kemikalierisken. Här 
syftar skalan till att ge en nyanserad tolkning av kemikaliens ingående 
egenskaper och ge uttryck för den risk som kemikalien innebär.  
 
Summering av både kemikalierisk och handhavanderisk sker i verktyget 
under Summa risk. Den högsta av dessa summor blir den summa som 
representerar risken med en specifik kemikalie. Denna summa lyfts fram i 
produktöversikten (se 5.4 nedan) för att visa på varje kemikalies risk inom 
den satta systemgränsen.    

5.3.2 Färgmärkning 
Idag använder Arla Foods en färgmärkning för den yttre miljön. 
Kemikalierisken skall enbart märkas med en siffra för att påvisa den risk 
som kemikalien i sig självt innebär. Båda märkningarna kan användas 
samtidigt för att ge information om hur kemikaliens egenskaper påverkar 
både den inre och yttre miljön exempelvis: 
 

  5   
 
Exemplet visar på en kemikalie som är klassad som Grön gällande yttre miljö 
samt är klassad fem (av nio) då det gäller kemikalierisken.  



Del III: Empiri och analys Kristoffer Karlsson 
  
 

  
 39 (46)  
 

5.4 Verktygets struktur 
Verktyget skall ge fullständig information till olika kontrollmyndigheter, men 
framför allt skall verktyget lyfta fram risker med de kemikalier som används 
inom Arla Foods. Den första sidan listar de kemikalier som används inom 
den valda systemgränsen samt visar en överblick av riskanalysen (Bild 5.4). 

 
Bild 5.4: Bilden visar överblicken av riskutvärderingen. 

 
Produktöversikten syftar till att tydligt visa riskerna med kemikalierna som 
används inom den aktuella systemgränsen. Här lyfts både kemikalierisken 
och handhavanderisken fram. Den risk som visas är den högsta risken för 
den aktuella kemikalien. Valet av att visa enbart den högsta risken medför 
att fokus hamnar på potentiella risker. För att få mer information om hur 
risken har bedömts och varför, skall den specifika bedömningsdelen 
konsulteras eg. riskbedömningen för den aktuella kemikalien och situationen. 
 
Arbetsgången i verktyget följer den för kvalitativa verktyg. Först skapas det 
en systemgräns där det noga beskrivs vad som skall ingå i riskbedömningen 
exempelvis förpackningsavdelningen. Därefter skall information om vilka 
kemikalier som används inom satt systemgräns inhämtas och noteras i 
verktyget med hjälp av de kriterier som CEO har satt. Systemgränsen skall 
sättas på ett sådant sätt att det finns en tydlig uppfattning om vad som skall 
bedömas samt att det skall vara ett rimligt antal kemikalier representerade. 
I de situationer då det förekommer en mycket stor mängd kemikalier bör 
dessa delas in i grupper efter till exempel användningsområde.  Då 
förberedelserna är klara skall medlemmarna i gruppen väljas. 
Sammansättningen bör se ut enligt följande: 
 

• Projektledare 
• Avdelningschef 
• Skyddsombud 
• Medarbetare inom berörd avdelning 
• Underhåll och reparation 
• Vi behov kan även en specialist kontaktas 
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Gruppen samlas för en genomgång över vad som skall göras, syftet, varför och 
hur arbetet skall gå till. Sedan diskuteras varje berörd kemikalie och dess 
egenskaper utifrån hur de används inom den satta systemgränsen. Alla 
hanteringsrisker som blir högre än två (2) skall uppmärksammas och åtgärder 
skall vidtas för att minska denna risk. 

5.5 PRIO 
PRIOs tillvägagångssätt med att ta ställning till om en kemikalie är farlig 
ger en bra metod för klassificering av kemikalier. Här tas ställning till om 
kemikalien skall utfasas eller ej. Arla Foods behöver en djupare bedömning 
av kemikalien där kemikaliens egenskaper med utgång från arbetsmiljö och 
yttre miljö bedöms, men arbetsmetodiken som används i PRIO är applicerbar 
även här. 

5.6 REACH 
REACH påverkar inte utformningen av kriterier eller metoden i sig. Det som 
förändras är det tillverkande företagets skyldighet med märkning av 
kemikalier. 

5.7 Utvärdering av testet av riskbedömningsverktyget 
Varje fråga graderades från ett till tio, där ett var lägsta betyg och tio högsta 
betyg. Skalan från ett till tio valdes med utgångspunkt i att deltagare är 
tvungen att ta ett beslut för eller mot då det inte finns något mellanalternativ 
att välja. Vidare ger det stora omfånget deltagaren möjligheten att kunna 
gradera sitt svar för att markera sin ställning i frågan. Nackdelen med den 
valda skalan kan vara att det blir ett godtyckligt val då det kan vara svårt att 
nyansera bilden av skillnaden mellan exempelvis en sjua och en åtta. 

 

Utvärdering av verktyget

0 2 4 6 8 10

Hur väl tycker du att verktyget
fungerade?

Hade verktyget en tydlig struktur?

Lyftes riskerna med kemikalierna
fram?

Förstod man vad man gjorde

Kallhäll
Kalmar

 
Diagram 5.7: Resultatet av utvärdering av verktyget. 

 
Som komplement till graderingsfrågorna fanns även fria frågor där 
deltagarna med egna ord fick beskriva saker de ansåg saknades samt om 
något med verktyget skulle ändras.  
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Resultatet av dessa frågor sammanställs nedan: 
 

• Säkerställa att det finns representanter från alla berörda grupper 
inom en avdelning vid riskbedömning exempelvis underhåll. 

• Komplettera med rader för tillverkarens namn och 
artikelnummer. 

• Komplettera med informationsrutor om förvaring och avfall i 
databasen. 

• Finns det något sätt att med hjälp av verktyget kunna förmedla 
information om vilka kemikalier vars avfall som behöver särskilt 
handhavande  

 
Sammantaget tyckte driftsplatserna att verktyget var enkelt och hanterbart. 
Riskerna med kemikalierna lyftes fram samtidigt som dess 
användningsområden aktualiserades.  
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Del IV: Slutsatser 
Denna del av examensarbetet diskuterar det framtagna verktyget 
och presenterar slutsatserna från diskussionen. Vidare kommer även 
en rekommendation, hur Arla Foods skall gå vidare med verktyget, 
göras. 
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Kapitel 6: Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel kommer det framtagna verktyget att diskuteras utifrån olika 
frågeställningar och slutsatserna presenteras.  

6.1 Poängskalan  
Kemikalierna som skall värderas får enligt rekommendationen av denna 
uppsats en riskpoäng från ett till nio. Frågan är om denna poängsättning är 
allt för subjektiv. För att minska subjektiviteten om hur poängen inom en 
grupp skall fördelas kan istället kemikalierna värderas enligt följande: 

 
Bild 6.1: Arbetsgång för att sätta kriterier på kemikalier 

 
Detta arbetssätt skulle minska subjektiviteten i arbetet med att värdera 
kemikaliernas risker. Den totala risken, summan av kemikalierisk och 
handhavanderisk - Summa risk, skulle ge större utslag för kemikaliens 
egenskaper än vad nu är fallet. Ett problem kan dock bli att kemikalierisken 
styr hur den totala risken blir istället för att de båda parametrarna ger ett 
lika stort bidrag till verktyget. Den expertis som finns på Arla Foods gör att 
det är möjligt att använda en niogradig skala för att värdera kemikalierna. 
Skalan har ett omfång som gör den greppbar och samtidigt ger möjligheten 
att värdera kemikalierna efter dess egenskaper.  

6.2 Färgmärkning 
Uppsatsen föreslår att det skall användas en siffra för att beskriva 
kemikalierisken. Vid behov kan den befintliga metodiken användas för att ge 
en färgmärkning även för kemikalierisk. Vidare kan båda metodiker byggas 
samman då även den yttre miljön behandlas i verktyget.  
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Bild 6.2: Hur färgmärkningen kan inkluderas i metodiken. 

 
Här behövs bara en justering för att även samtliga kriterier för en fullgod 
bedömning av den yttre miljön skall innefattas i verktyget. Samma 
tillvägagångssätt kan användas på den metodik som beskrivs i 6.1. 

 
Bild 6.3: Hur färgmärkningen kan inkluderas i metodiken. 

 
För att inte det skall ske förväxlingar bör det initialt vara en märkning för 
den yttre miljön i form av en färg och en märkning för kemikalierisken i form 
av en siffra. 

6.3 Objektivitet 
Det största ansvaret för att det skall bli en fullgod riskutvärdering ligger på 
projektledaren. Om projektledaren följer den arbetsinstruktion som finns 
samt genom går en utbildning hur en riskutvärdering skall gå till, minskar 
subjektiviteten i verktyget. Vidare så innebär det en mindre subjektivitet 
inom organisationen då kemikalierna värderas centralt och inte lokalt på 
varje driftsplats.  
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6.4 Pedagogik 
Projektledaren har en stor roll i att ge förståelse för arbetet med verktyget 
och varför arbetet görs. Verktyget i sig syftar till att ge en struktur som är 
lätt att följa. Tyvärr kan inte samtliga berörda personer på driftsplatsen 
medverka vid riskutvärderingen av kemikalierna. Detta gör att den 
information som gruppmedlemmarna har måste komma samtliga som 
använder aktuella kemikalier till godo. Kemikaliebladet är ett sätt att sprida 
denna information. Det står på avdelningschefen och projektledaren att 
informationen sprids till samtliga berörda. 

6.5 PRIO 
PRIO är en bra början för ett mindre företag att få grepp om dess kemikalier 
och hur farliga dessa är. För ett större företag där antalet kemikalier är 
större och en expertis inom detta område finns, räcker inte verktyget till för 
att ge en fullgod bedömning. Strukturen på PRIO är bra. Här tas ett beslut 
om ämnet är klassat som ett utfasningsämne eller ej. Dock kvarstår arbetet 
med att riskbedöma kemikalien i den situation den används. KemiGuiden 
hjälper här till med att ta fram frågor som kan underlätta denna bedömning, 
men de frågor som tas fram här riktar sig också till mindre företag. 

6.6 Sammanfattning 
De rekommendationer om arbetssätt för att bedöma ett företags risker med 
kemikalier som finns på berörda myndigheter räcker inte till på ett större 
företag för att utgöra en bra bedömning av dessa risker. Detta har lett till att 
ett verktyg som baseras på de krav som myndigheter ställer på företag 
gällande kemikaliehantering har utvecklats genom detta examensarbete. 
Verktygets kärna är att lyfta fram de risker som finns med de kemikalier som 
används inom organisationen på ett enkelt och strukturerat vis.  
 
För att få en så likartad bedömning av varje driftsplats värderas varje 
kemikalie centralt. Arbetsinstruktionen tillsammans med projektledare roll i 
processen gör att bedömningen kommer att vara lik mellan de olika 
driftsplatserna. 
 
För att verktyget inte skall bli en skrivbordsprodukt måste den insamlade 
informationen om riskerna med kemikalierna nå ut till personalen som 
använder dessa i det dagliga arbetet. Kemikaliedatabladet är tillsammans 
med befintlig informationsspridning ett sätt att nå ut till samtliga anställda. 
 
Det framtagna verktyget täcker in både arbetsmiljö och yttre miljö samtidigt 
som det följer metodiken för andra riskutvärderingsverktyg inom Arla Foods. 
Verktyget går att använda utanför de, för detta examensarbete, satta 
systemgränserna. Detta gör att verktyget kan sammanfogas med ISO-
standarderna och att det kan användas för att skapa ett livscykelperspektiv 
på använda kemikalier.  
 
De hjälpmedel som lagstiftaren och kontrollinstitutionen tillhandahåller är 
riktade till små och medelstora företag. Detta mycket för att den kompetens 
som erfordras för detta arbete saknas. Denna kompetens finns på större 
företag, men det har också resulterat i att det inte finns någon 
samstämmighet hur dessa bedömningar görs.  
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Kapitel 8: Rekommendationer 
I detta kapitel får Arla Foods rekommendationer hur arbetet med verktyget 
kan fortsätta och vad som det akademiskt går att fortsätta utreda. 
 
Uppsatsen föreslår att det skall användas en siffra för att markera 
kemikalierisken och en färg för att markera kemikaliens påverkan på den 
yttre miljön: 
 

  5   
 
Detta innebär att dagens befintliga märkning kan gå hand i hand med den 
tillkomna parametern - kemikalierisk. I framtiden då denna metodik är 
etablerad inom organisationen vore en övergång till en samstämmig 
märkning att rekommendera. Signalen skulle då vara tydlig för alla parter 
som arbetar med kemikalier på olika plan inom företaget.   
 
För att öka objektiviteten och skapa in så likvärdig bedömning inom Arla 
Foods som möjligt, vore det lämpligt att ha en från driftsplatserna extern 
projektledare som ansvarade för varje riskutvärdering inom företaget.  
 
Verktyget finns idag i pappersform och för att underlätta användandet av 
metoden för att bedöma risker, bör detta datoriseras så långt som möjligt. En 
datorisering skulle underlätta hanteringen och ge en större överblick än vad 
som idag är möjligt. 
 
Idag finns ingen standard hur kriterier för kemikalierisker skall tas fram. 
Olika företag och olika branscher sätter idag sina egna kriterier på vad som 
kännetecknar en risk. Myndigheterna har idag ingen metodik för hur en 
samstämmig bedömning skulle kunna utformas. Arla Foods skulle i egenskap 
av ett stort, kemikalieintensivt företag kunna starta en dialog med 
myndigheterna om värdet av ett gemensamt kriteriesystem.    
 
Det borde utredas och forskas vidare på huruvida det går att skapa en mer 
samstämmig och tydlig bedömningsstruktur i befintliga regelverk. Arbetet 
inom detta område skulle på så sätt kunna förenklas, men även resultera i en 
enhetlig bedömning som underlättar för kontrollmyndigheten och det 
kontrollerade företaget. 
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Del V: Bilagor 
Här presenteras de bilagor som hänvisas till i rapporten. 
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Bilaga A Miljöbalken 
 
2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. 
 
1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när 
sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk 
är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller 
även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller 
olägenhet för miljön. 
   I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av försumbar 
betydelse i det enskilda fallet. 
  
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skada eller olägenhet. 
 
3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa 
möjliga teknik. 
   Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. 
 
4 § För verksamheter och åtgärder som tar i anspråk mark- eller vattenområden 
annat än helt tillfälligt skall en sådan plats väljas som är lämplig med hänsyn till 
1 kap. 1 §, 3 kap. och 4 kap. 
   För all verksamhet och alla åtgärder skall en sådan plats väljas att ändamålet 
kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
 
5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med 
råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och 
återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas. 
 
6 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska 
organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om 
de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara 
mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har 
behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. 
 
7 § Kraven på hänsyn enligt 2-6 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses 
orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana 
åtgärder. När det är fråga om totalförsvarsverksamhet eller om en åtgärd behövs 
för totalförsvaret, skall även detta förhållande beaktas vid avvägningen. 
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Bilaga B Delmål 3 i en ”Giftfri miljö” 
 
Nyproducerade varor skall så långt det är möjligt vara fria från  

• cancerframkallande (cancerogena), arvsmassepåverkande (mutagena) och 
fortplantningsstörande (reprotoxiska) ämnen senast år 2007 om varorna är 
avsedda att användas på ett sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet  

• nya organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande så snart som 
möjligt, dock senast år 2005 övriga organiska ämnen som är mycket långlivade 
(persistenta) och mycket bioackumulerande senast år 2010  

• övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande senast år 2015  
• övriga organiska ämnen som är mycket långlivade och mycket bioackumulerande 

senast år 2010  
• övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande senast år 2015  
• kvicksilver senast år 2003 samt kadmium och bly senast år 2010  

Dessa ämnen skall inte heller användas i produktionsprocesser om inte företaget kan 
visa att hälsa och miljö inte kan komma till skada. 
 
Redan befintliga varor, som innehåller ämnen med ovanstående egenskaper eller 
kvicksilver, kadmium och bly, skall hanteras på ett sådant sätt att ämnen inte läcker ut 
i miljön. 
 
Delmålet avser ämnen som människan framställt eller utvunnit från naturen. 
 
Delmålet avser även ämnen som ger upphov till ämnen med ovanstående egenskaper, 
inklusive de som bildats oavsiktligt. 
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Bilaga C Delmål 4 i en ”Giftfri miljö” 
 
Hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning av kemiska ämnen skall 
minska fortlöpande fram till 2010 enligt indikatorer och nyckeltal som skall fastställas 
av berörda myndigheter. 
 
Under samma tid skall förekomsten och användningen av kemiska ämnen som försvårar 
återvinning av material minska. 
 
Delmålet avser ämnen som inte omfattas av delmål 3. 
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Bilaga D Förordning 1998:901 
 
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 
 
1 § Denna förordning gäller för den, som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller 
vidtar åtgärder, som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11-
14 kap. miljöbalken. 
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att kraven i denna förordning skall 
gälla för vissa slag av yrkesmässigt bedrivna verksamheter som inte omfattas av 
anmälnings- eller tillståndsplikt enligt första stycket. 
  
2 § Denna förordning innebär ingen inskränkning i de krav rörande 
verksamhetskontroll som en tillsynsmyndighet kan ställa i ett enskilt fall eller som 
kan ha föreskrivits enligt annan lagstiftning. 
Av 1 kap. 3 § miljöbalken följer att denna förordning inte reglerar frågor som rör 
arbetsmiljön. 
 
3 § Allmänna bestämmelser om verksamhetsutövarens kontroll finns i 26 kap. 19 § 
miljöbalken. 
Vad som i denna förordning sägs om verksamhet skall i tillämpliga delar även 
gälla sådana åtgärder som avses 1 § första stycket. 
 
4 § För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av 
det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt 
   1. miljöbalken, 
   2. föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken, samt 
   3. domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelade 
med stöd av de författningar som avses i 1 och 2. 
 
5 § Verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att 
utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga 
olägenheter för människors hälsa och miljön. 
Det som föreskrivs i första stycket skall dokumenteras. 
 
6 § Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och 
bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av 
undersökningar och bedömningar skall dokumenteras. 
Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda 
till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren 
omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. 
 
7 § Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska 
organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från 
hälso- eller miljösynpunkt. 
   Förteckningen skall uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna: 
   1. Produkten eller organismens namn, 
   2. omfattning och användning av produkten eller organismen, 
   3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt 
   4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller           
miljöfarlighet. 
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8 § Naturvårdsverket och Socialstyrelsen får inom sina ansvarsområden enligt 
förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken meddela ytterligare 
föreskrifter om tillämpningen av denna förordning. 
   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur den som utövar miljöfarlig 
verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken skall utöva sådan kontroll som avses i 26 
kap. 19 § miljöbalken. 
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Bilaga E Kemikaliedatabladet  
 
Kemikaliedatabladet presenteras på sidan VIII 



KEMIKALIEBLAD Fiktivt exempel 

 
 
 

Kemikalie X(Kemisk formel, Y(Andra namn) 
 
Riskfraser R25, R67  

  

 

  
Frätande 

 

Oxiderande 
 

Vid hantering av denna kemikalie skall följande skydd användas: 
 

  
Skyddsglasögon Skyddshandskar 

Latex  
  

Särskilda saker att tänka på vid hantering av denna kemikalie: 
 

• Skyddsutrustning måste användas 
• Inget ensamarbete med denna kemikalie 
• Häll ej över slattar vid dunkbyte 
• Mycket reaktiv med etanol 
• Se till att accessluckan är stängd vid arbete nära VDF 12 
 

   Vad göra vid olycka: 
 

Hudkontakt Förtäring Ögonkontakt 
1. Skölja 
2. Larma 112 
3. Larma 

avdelningschef  
0480 – 123 45 

4. Utrymma om stort 
spill 

5.  Etc. 
6.  Etc. 
 

1. Ej framkalla kräkning 
2. Kontakta läkare 
3. Etc. 
4. Etc. 

1. Skölj noga i minst 15 
minuter 

2. Kontakta läkare 
3. Etc. 
4. Etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Upprättad av Pelle Produktion  Datum 2004-10-04   
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Bilaga F Arbetsinstruktion 
 
Arbetsinstruktionen presenteras på sidorna X till XV 



Arbetsinstruktion 
 
Syfte  
 
Verktygets syfte är att bedöma de risker som finns med kemikalier på Arla Foods Sveriges 
driftsplatser sett från både yttre miljö och arbetsmiljö. 
 
Generell arbetsgång för användning av verktyget 
 

1. Bestäm vad som skall riskbedömas 
a. Skapa systemgräns 
b. Finns det naturliga avgränsningar som ex avdelning 
c. Fyll i huvudet på första sidan 

 

 
 

2. Lista de kemikalier som finns inom systemgränsen och skriv in kemikalierisken i rutan 
för märkning. 

 

 



 
3. Ta fram ur datorsystemet vilka kriterier som skall riskbedömas med varje kemikalie. 

Fyll i de data som finns givna för varje kemikalie som skall bedömas i verktyget. 
 

 
 

4. Sätt samman en projektgrupp: 
 

• Kemikalie/miljösamordnare 
• Skyddsombud 
• Process/avdelningschef 
• Medarbetare inom berört område 
• Representant från reparations- och underhållsavdelningar 

 

 
 
Informera berörda medlemmar i gruppen om verktyget och dess syfte. 

 



5. Bedöm nu de risker som finns för följande då en riskpoäng finns angiven för: 
 

• Brand / Explosion 
• Förtäring 
• Hudkontakt 
• Inandning 
• Reaktivitet 
• Ögonkontakt 
• Avfall 
• Förvaring 
• Yttre miljö 
• Hantering (Lokal bedömning) 
• Temperatur (Lokal bedömning) 

 
Riskerna för hanteringen av kemikalien bedöms nu med hjälp av nedanstående matris 
för varje markerad punkt: 

 

Stor skada 6 6 9 

Liten 
skada 2 4 6 

Besvär 1 2 4 
 Sällan Ibland Ofta 

 
Hantering och temperatur skall bedömas lokalt. Temperaturen bedöms enligt följande 
metodik. 
 

Under 37 °C Behöver ej bedömas 
Mellan 38 och 45 °C 5 
Över 46 °C 9 

 
Det är här temperaturen på kemikalien i olika processer som kan utgöra en risk. Tänk 
på att även vatten är en farlig kemikalie då den är upphettad. 
 
För hantering används följande metodik. 
 

Ingen särskild hantering av kemikalien Behöver ej bedömas 
Hanteringen kan medföra att arbetstagaren kan komma i 
kontakt med kemikalien eller att den kan komma ut i den 
yttre miljön 

5 

Hanteringen skapar spill eller annan fara så att arbetstagaren 
kan komma i kontakt med kemikalien eller att den kan 
komma ut i den yttre miljön 

9 

 
Hanteringen är framförallt ett sätt att lyfta fram faror som inte tas upp i de andra 
momenten. 



 
 

Skriv in egenskapen som skall bedömas. Diskutera vilka moment inom avdelningen som 
kan ge upphov till egenskapen. Notera situationen. Svara på frågorna och bedöm risken 
med hjälp av matrisen ovan. Börja med Konsekvensen, vad kan det tänkas hända?:  
 

Konsekvensen är indelad i tre nivåer: 
 

• Stor skada  Bestående skada, invaliditet, död. 
• Liten skada  Övergående skada, mindre frätskador. 
• Besvär   Hudrodnad, måste skölja utsatt hud. 

 
Här skall beaktas hur farlig kemikalien är och därmed vilken skada som kan 
uppkomma i den specifika situationen. 

 
Frekvensen bestäms av följande nivåer: 

 
• Sällan    > 1 år  
• Ibland    1 år – 1 månad 
• Ofta    < 1 månad 

 
Dessa kriterier bedöms efter kemikaliens riskpoäng för den egenskap som just nu bedöms, 
halt av farlig substans, mängd, temperatur och hur arbetsplatsen är utformad vid den 
framtagna risksituationen. 
 
Där frekvens och konsekvens möts finns en siffra som förs in vid Risk 
 
Detta arbete utförs för varje egenskap som finns markerade med riskpoäng. Alla 
situationer som kan medföra en risk skall bedömas. 
 
Frågor som kan tas upp för att underlätta processen med att ta fram hanteringsrisker: 
 

• Underhåll 
• Rengöring 
• Reparationer 
• Driftsproblem 
• När  
• Var 
• Hur 
• Varför 
• På vilket sätt 

 



Riskerna samlas in och förs in i tabellen nedan under rubriken Handhavanderisk: 
 

 
 
6. Finns det någon av riskerna som kan innebära att produkten förorenas? Om ja skall 

detta noteras vid HACCP-frågan och förmedlas till HACCP-ansvarig. 
 

 
 

7. Notera datum och skriv under dokumentet. Fortsätt sedan med nästa kemikalie pss. 
 
8. Då alla kemikalier är bedömda skall de risker som har en hanteringsrisk över 2 i 

tabellen: 
 

 
 



9. Då alla kemikalier är bedömda skall dokumentet skrivas under av den ytterst ansvariga 
för arbetsmiljö. 

 
Alla avdelningen/processens risker listas på framsidan av dokumentet. 
 

 
 

10. Arbetet med att bedöma riskerna är nu slutfört. Nu återstår att utbilda personalen om 
de risker som finns och hur de skall undvikas och byggas bort. Inför nya rutiner. 
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Bilaga G Kriterier för värdering av kemikalier 
 
Kriterierna för värdering av kemikalierna presenteras på sidorna XVII till XXIV 
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Bilaga H Arbetsmiljölagen 
 
Allmänna skyldigheter 
Lagtext: 
1 § 
Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas med beaktande av kraven på arbetsmiljöns beskaffenhet 
enligt 2 kap. 
1a § 
Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 
2 § 
Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa 
eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall 
ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Arbetsgivaren skall beakta den 
särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. 
Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl. 
2a § 
Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller 
föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta 
de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart skall tidsplaneras. Arbetsgivaren skall i den 
utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner skall därvid 

upprättas. Arbetsgivaren skall vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag och 
enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring vilar på honom. 
2b § 
Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. 
Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. 
Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt 
ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och 
hälsa. 
3 § 
Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet 
bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren 
skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att 
undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga 
instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall. 
Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till 
arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall 
beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. 
4 § 
Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för 
att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar 
och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
 
Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall han snarast 
underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som 
uppstår till följd av att han underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det skall fortsättas. 
5 § 
I fråga om arbete som arbetsgivare själv utför skall denna lag och med stöd därav meddelade föreskrifter 
iakttagas i tillämpliga delar. Detsamma gäller när två eller flera för gemensam räkning yrkesmässigt driver 
verksamhet utan att ha arbetstagare anställd, dock ej om verksamheten bedrives endast av medlemmar av 
samma familj. Den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig 
verksamhet utan anställd är skyldig att följa vad i denna lag och med stöd av den har föreskrivits i fråga om 
teknisk anordning och ämne, som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, samt beträffande gemensamt 
arbetsställe. Av 4 kap. 10 § framgår att föreskrifter får meddelas om skyldigheter även i andra avseenden. 
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6 § 
När två eller flera samtidigt driver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe, skall de samråda och 
gemensamt verka för att åstadkomma tillfredsställande skyddsförhållanden. Var och en av dem skall också 
se till att han inte genom sin verksamhet eller sina anordningar på det gemensamma arbetsstället utsätter 
någon som arbetar där för risk för ohälsa eller olycksfall. 
7 § 
Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete är ansvarig för samordning av åtgärder till skydd 
mot ohälsa och olycksfall på gemensamt arbetsställe för verksamheten. Om fast driftsställe är gemensamt 
arbetsställe för flera verksamheter, har den som råder över arbetsstället motsvarande ansvar. Om ett fartyg 
är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter är redaren ansvarig för samordning av åtgärder mot 
ohälsa och olycksfall. Har ett fartyg tagits in på ett varv i Sverige, vilar dock i stället ansvaret på den som 
svarar för varvsdriften. Ansvaret för samordning av skyddsåtgärder som föranleds av att ett fartyg är under 
lastning eller lossning i en svensk hamn åvilar den arbetsgivare som har ansvaret för detta arbete. 
Ansvaret för samordningen enligt första stycket kan överlåtas till någon av dem som bedriver arbete på 
arbetsstället eller, i fråga om lastning och lossning av ett fartyg i svensk hamn, på hamnen eller redaren. 
I fråga om annat gemensamt arbetsställe än som avses i första stycket kan de som bedriver arbete där 
överenskomma att en av dem skall ha ansvar för samordningen. 
Den som har ansvar enligt denna paragraf skall se till att 
1. arbetet med att förebygga risker för ohälsa eller olycksfall samordnas på det gemensamma arbetsstället, 
2. arbete tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall till följd av att 
olika verksamheter pågår på arbetsstället, 
3. allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls och allmänna skyddsregler för arbetsstället utfärdas, 
4. ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett visst eller vissa arbeten klargörs, 
och 
5. personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsstället i behövlig omfattning. Övriga 
arbetsgivare och de som arbetar på det gemensamma arbetsstället skall följa de anvisningar som den 
samordningsansvarige lämnar. 
8 § 
Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett redskap, skyddsutrustning eller annan 
teknisk anordning skall se till att anordningen erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall, 
när den släpps ut på marknaden, avlämnas för att tas i bruk eller ställs ut till försäljning. 
 
En teknisk anordning som inte uppfyller kraven i första stycket får visas på mässor, utställningar eller 
liknande om det tydligt anges att kraven inte är uppfyllda och att anordningen inte får släppas ut på 
marknaden eller avlämnas för att tas i bruk förrän den uppfyller kraven. Sätts anordningen i funktion skall 
tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas mot olycksfall. Uppgifter om anordningen som är av betydelse för att 
förebygga ohälsa och olycksfall (produktinformation) skall lämnas vid avlämnandet genom tydlig märkning 
eller på annat sätt. Information av särskild betydelse för arbetsmiljön skall lämnas vid marknadsföring av 
anordningen. 
9 § 
Den som tillverkar, importerar eller överlåter ett ämne, som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, skall vidta 
de åtgärder som behövs för att hindra eller motverka att ämnet vid avsedd användning innebär risk från 
skyddssynpunkt. Vad som sägs i 8 § tredje stycket om produktinformation och information vid 
marknadsföring skall gälla även i fråga om ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall. 
10 § 
Den som överlåter eller upplåter en förpackad produkt skall se till att förpackningen inte innebär risk för 
ohälsa eller olycksfall. 
11 § 
Den som installerar en teknisk anordning skall se till att behövliga skyddsanordningar sätts upp och att i 
övrigt erforderliga skyddsåtgärder vidtas. 
12 § 
Den som råder över ett arbetsställe skall se till att det på arbetsstället finns sådana fasta anordningar att 
den som arbetar där utan att vara arbetstagare i förhållande till honom inte utsätts för risk för ohälsa eller 
olycksfall. Han skall även se till att andra anordningar som finns på arbetsstället kan användas utan sådan 
risk. Den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet skall vidta de skyddsåtgärder 
som behövs i detta arbete. 
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Bilaga I KIFS 2004:4 
 
4 kap. Varuinformationsblad/Säkerhetsdatablad5 
 
Tillämpningsområde 
 
1 § Föreskrifterna i detta kapitel skall tillämpas på följande produkter. 
 
1. Ämnen och beredningar som klassificeras som hälso- eller miljöfarliga enligt 
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska 
produkter. 
 
2. Beredningar som inte klassificeras som hälsofarliga, miljöfarliga, brandfarliga, explosiva eller 
oxiderande men som, i en individuell koncentration ≥ 1 viktprocent för icke gasformiga beredningar 
och ≥ 0,2 volymprocent för gasformiga beredningar, innehåller minst 
- ett ämne som är klassificerat som hälso- eller miljöfarligt, eller 
- ett ämne för vilket det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen eller, om 
beredningen släpps ut på den svenska marknaden, hygieniska gränsvärden meddelade med stöd av 
arbetsmiljölagen (1977:1160). Det angivna tillämpningsområdet omfattar också de ämnen och 
beredningar (t.ex. massiva metaller, legeringar och komprimerade gaser) som enligt 23-25 §§ KIFS 
1994:12 har undantag från märkningskraven. (KIFS 2001:4). 
 
Skyldighet att lämna varuinformationsblad 
 
2 § Den som är ansvarig för att en sådan kemisk produkt som avses i 1 § släpps ut på marknaden 
inom EES, vare sig det är en tillverkare, importör eller distributör, skall förse yrkesmässiga användare 
av produkten med ett varuinformationsblad. Varuinformationsbladet skall lämnas kostnadsfritt senast 
när produkten levereras första gången. För produkter som avses i 1 § första stycket 
 
2 gäller skyldigheterna endast på begäran av en yrkesmässig användare. Varuinformationsblad får 
lämnas elektroniskt, förutsatt att mottagaren har tillgång till nödvändig utrustning för att ta emot dem. 
(KIFS 2001:4). 
 
3 § Varuinformationsblad behöver inte lämnas när produkter som är avsedda för allmänheten erbjuds 
eller säljs i konsumentförpackning genom detaljhandeln. Däremot skall varuinformationsblad även i 
det fallet tillhandahållas den yrkesmässiga användare som begär det. (KIFS 2001:4). 
 
Utformning och innehåll 
 
4 § Varuinformationsblad skall vara skrivna på svenska för produkter som släpps ut på den svenska 
marknaden. Varuinformationsblad skall dateras på första sidan. De uppgifter som lämnas i 
varuinformationsblad är i första hand avsedda för yrkesmässiga användare och skall göra det möjligt 
för dessa att vidta nödvändiga åtgärder för säkerhet på arbetsplatsen och till skydd för hälsa och miljö. 
(KIFS 2001:4). 
 

                                                 
5 Benämningen säkerhetsdatablad kan med fördel användas i stället för och med samma betydelse 
som varuinformationsblad. 
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5 §6 Varuinformationsblad skall innehålla 16 obligatoriska avsnitt med följande rubriker. Alla uppgifter 
som har betydelse för att förebygga skador skall lämnas och sammanställas på det sätt som anges i 
bilaga 10. 
1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 
2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar 
3. Farliga egenskaper 
4. Första hjälpen 
5. Brandbekämpningsåtgärder 
6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
7. Hantering och lagring 
8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
10. Stabilitet och reaktivitet 
11. Toxikologisk information 
12. Ekologisk information 
13. Avfallshantering 
14. Transportinformation 
15. Gällande föreskrifter 
16. Annan information. (KIFS 2004:4). 
 
Uppdatering av varuinformationsblad 
 
6 § Varuinformationsbladet skall omarbetas när nya uppgifter av betydelse har kommit fram som rör 
säkerheten eller skyddet för hälsan och miljön. Den nya versionen skall märkas med 
"Omarbetad" och datum samt kostnadsfritt lämnas till alla yrkesmässiga användare till vilka den 
kemiska produkten har levererats under de senaste tolv månaderna. (KIFS 2001:4). 
 
Brandfarliga och explosiva varor 
 
7 § I fråga om kemiska produkters brandfarliga, explosiva och oxiderande egenskaper finns särskilda 
bestämmelser meddelade med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. 
(KIFS 2001:4). 

                                                 
6 Senaste lydelse KIFS 2001:4. 
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Bilaga J AFS 2000:4 
 
Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) följande 
föreskrifter. 
 
Tillämpningsområde 
1 § 
Dessa föreskrifter gäller åtgärder för att förebygga att farliga kemiska ämnen som förekommer i en 
verksamhet medför ohälsa eller olycksfall. I 35–42 §§ finns särskilda föreskrifter för hälsofarliga 
produkter och brandfarliga varor. 
2 § 
Med arbetsgivare jämställs i dessa föreskrifter 
– den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet, 
– den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd 
samt 
– de som för gemensam räkning driver sådan verksamhet. 
Med arbetstagare jämställs de som har hyrts in för att utföra arbete i verksamheten. 
 
Definitioner 
3 § 
Med kemiskt ämne avses i dessa föreskrifter varje grundämne och varje kemisk förening, ensamma 
eller i blandning, naturligt förekommande eller tillverkade, avsiktligt eller oavsiktligt förekommande. 
Med farligt kemiskt ämne avses ett kemiskt ämne som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall 
genom 
– sina toxikologiska egenskaper, 
– sin temperatur, 
– sin radioaktivitet, 
– undanträngande av luftens syre eller 
– att det ökar risken för brand, explosion eller annan farlig kemisk reaktion. 
 
Med hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, 
användning, omhändertagande, destruktion, konvertering och liknande förfaranden. 
 
Riskbedömning 
4 § 
Arbetsgivaren skall identifiera de farliga kemiska ämnen som förekommer eller kan väntas förekomma 
i verksamheten. Om ett eller flera sådana ämnen förekommer eller kan väntas förekomma skall 
riskerna för att dessa kan orsaka ohälsa eller olycksfall bedömas. Riskbedömningen skall beakta: 
– De farliga egenskaperna hos de identifierade farliga kemiska ämnena var för sig och tillsammans. 
– Den information om farliga egenskaper och nödvändiga åtgärder till skydd för hälsa och säkerhet 
som skall tillhandahållas av leverantören. 
– Hanteringssätt, arbetsutrustning, mängd, tryck och temperatur, de förebyggande åtgärder som är 
vidtagna vid hanteringen samt övriga förutsättningar i den verksamhet där de farliga kemiska ämnena 
förekommer. 
– Exponeringen för de farliga kemiska ämnena; dess art, nivå och varaktighet. 
– Rapporter från verksamheten om besvär, ohälsa eller olycksfall som har satts i samband med 
förekommande kemiska ämnen. 
– Slutsatser som kan dras av utförd hälsokontroll. 
Riskbedömningen skall uppdateras vid förändring av verksamheten samt då ny information 
framkommer som påverkar riskbilden. 
5 § 
Med en riskbedömning som underlag skall arbetsgivaren fatta beslut om produktval och val av 
arbetsmetod, arbetsutrustning och plats samt planera verksamheten i övrigt så att riskerna motverkas. 
Hänsyn skall tas även till andra risker för ohälsa eller olycksfall än kemiska. 
Riskbedömningen skall ligga till grund för arbetsgivarens beslut om vilka riskreducerande åtgärder 
som skall vidtas och om vilka hanterings- och skyddsinstruktioner som skall ges samt visa vilken 
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beredskap och vilka rutiner för första hjälpen som behövs. Ny verksamhet får inte påbörjas förrän en 
riskbedömning är utförd och nödvändiga åtgärder vidtagits. 
6 §  
Resultatet av riskbedömningen och besluten om riskreducerande åtgärder ska dokumenteras på 
lämpligt sätt med hänsyn till hur allvarliga riskerna är. 
 
Om riskerna enligt en översiktlig riskbedömning är små, och inga särskilda skyddsåtgärder har 
bedömts behövas i den aktuella hanteringen, får dokumentationen inskränkas till följande uppgifter: 
– Att en riskbedömning har utförts. 
– Vilka hanteringar som bedömts. 
– Att en mer detaljerad riskbedömning anses onödig. 
– Vilka som deltagit i bedömningen. 
Dokumentation, enligt första och andra stycket, skall hållas aktuell, dateras och undertecknas av 
arbetsgivaren. Berörda arbetstagare skall hållas informerade om och ha tillgång till dokumentationen. 
 
Rapportering av ohälsa, olycksfall och tillbud 
7 § 
Arbetstagare skall snarast till arbetsledningen rapportera ohälsa eller olycksfall som kan sättas i 
samband med ett förekommande kemiskt ämne. Även tillbud skall rapporteras. 
 
Planering av arbetet 
8 § 
Arbete med farliga kemiska ämnen skall planeras och bedrivas så att exponeringen och antalet 
exponerade minimeras. Tidpunkt och plats för hantering där farliga kemiska ämnen förekommer skall 
väljas så att även de som inte är direkt berörda av arbetet skyddas mot risker med ämnena. 
9 § 
Mängden kemiska ämnen på arbetsplatsen skall begränsas till den mängd som behövs för arbetets 
genomförande i den mån som detta minskar risken i arbetet. 
10 § 
Risker som identifierats skall elimineras eller reduceras till en godtagbar nivå med tillämpning av 
följande principer i nämnd ordning: 
1. Farliga kemiska ämnen byts ut mot ämnen som i avsedd hantering medför mindre risk för hälsa och 
säkerhet. 
2. Arbetsmetoder, processer och tekniska anordningar väljs och utformas så att risken i hanteringen 
reduceras. 
3. Skyddsåtgärder vidtas vid riskkällan så att ingen utsätts för de risker som är förknippade med 
hanteringen. 
4. Arbetet förläggs till särskild tid eller plats. Endast personal som behövs för detta arbete är 
närvarande. 
5. Personlig skyddsutrustning används. 
 
Instruktioner och rutiner 
11 § 
De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs skall lämnas till arbetstagarna på för dessa 
förståeligt språk. Instruktionerna skall vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. 
Vid behov skall instruktionerna vara skriftliga och finnas tillgängliga på arbetsplatsen. 
12 § 
Där farliga kemiska ämnen hanteras eller bildas skall rutiner finnas som innebär att 
– lämpliga arbetsmetoder används, 
– utrustning underhålls, 
– lokaler städas och 
– god ordning upprätthålls. 
13 § 
Ett utspillt farligt kemiskt ämne som kan medföra ohälsa eller olycksfall skall snarast samlas upp. 
14 § 
Hanteringen av avfall som utgör ett farligt kemiskt ämne skall planeras så att det kan omhändertas 
säkert med hänsyn till de risker som avfallet kan medföra. 
Den som omhändertar avfall skall få de uppgifter om sammansättning och risker som behövs för en 
säker hantering. 
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Risker vid hudkontakt, ögonstänk och förtäring 
15 § 
Där det finns risk för hudkontakt, stänk eller översköljning av ett ämne som kan orsaka skada vid 
kontakt med hud eller ögon skall en anordning finnas som kan skölja bort ämnet innan skadan blir 
allvarlig. 
16 § 
Den som hanterar eller på annat sätt kan komma i kontakt med ett farligt kemiskt ämne så att risk för 
ohälsa kan uppkomma, skall iaktta god personlig hygien. Hud som förorenats av ett kemiskt ämne 
skall snarast rengöras om det finns risk för hudskada eller annan ohälsa. 
17 § 
Arbetskläder och skyddskläder som kan orsaka ohälsa eller olycksfall därför att de förorenats med ett 
farligt kemiskt ämne skall snarast bytas. Spridning av farliga kemiska ämnen via kläder skall undvikas. 
Arbetskläder och skyddskläder skall förvaras så att spridning av farliga kemiska ämnen förebyggs. 
18 § 
Mat eller dryck får inte tillredas, förtäras eller förvaras, tobaksvaror får inte användas och kosmetika 
får inte appliceras där ett farligt kemiskt ämne förekommer, om detta kan medföra risk för ohälsa. 
 
Förvaring och förpackningar 
19 § 
Farliga kemiska ämnen skall förvaras så att hälso- och olycksfallsrisker undviks. 
Ämnen som tillsammans kan ge upphov till ökade risker skall förvaras åtskilda. 
20 § 
Ämnen som vid förvaring kan ge upphov till luftförorening som medför risk för ohälsa eller olycksfall, 
skall så långt möjligt förvaras i sådan sluten förpackning eller behållare att uppkomst av luftförorening 
hindras. Risk för skada genom hudkontakt skall förebyggas genom att förpackningar och behållare 
hålls rena utvändigt. 
21 § 
Förpackningar och behållare för ett farligt kemiskt ämne skall vara gjorda av sådant material och ha 
sådan form och hållfasthet att risk för ohälsa eller olycksfall på grund av deras innehåll av kemiskt 
ämne förebyggs. Behållare skall ha säkerhetsutrustning när det behövs. 
22 § 
Farliga kemiska ämnen får inte förvaras i sådana förpackningar eller behållare som kan medföra att 
ämnena föranleder ohälsa eller olycksfall på grund av förväxling. 
 
Information, märkning och skyltning 
23 § 
Arbetsgivaren skall informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga 
kemiska ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. Information skall 
även lämnas om hygieniska gränsvärden för förekommande ämnen och om andra föreskrifter som 
gäller för arbetet, samt om de rutiner som finns för den interna kemikaliekontrollen. Arbetsgivaren ska 
förvissa sig om att berörda arbetstagare förstått informationen. 
24 § 
Förpackningar, behållare och rörledningar som innehåller ett farligt kemiskt ämne skall vara märkta 
med de uppgifter som behövs för att innehållet och de risker som är förknippade med detta klart skall 
kunna 
identifieras. 
25 § 
Skyltar med varselmärkning skall sättas upp i den utsträckning som behövs för att förebygga att 
kemiska ämnen föranleder ohälsa eller olycksfall. 
 
Arbete i slutna utrymmen – skriftligt arbetstillstånd 
26 § 
Arbetstagare måste i följande fall ha ett skriftligt arbetstillstånd för att få arbeta i en tank, en cistern 
eller ett liknande helt eller delvis slutet utrymme: 
– När en brandfarlig vätska som tillhör klass 1 eller 2 enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter 
(SÄIFS 1998:3) om klassificering av brandfarliga gaser och vätskor används i utrymmet eller 
förekommer 
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där på annat sätt. 
– När något annat farligt kemiskt ämne som kan orsaka akuta risker används i utrymmet eller 
förekommer där på annat sätt. Arbetstillstånd utfärdas av arbetsgivaren eller av en av denne utsedd 
person. Ett arbetstillstånd skall innehålla de villkor och instruktioner som krävs för en säker hantering. 
27 § 
Sådant arbete som avses i 26 § får inte utföras som ensamarbete. På ett gemensamt arbetsställe får 
det påbörjas först sedan uppgifter lämnats till det företag eller den arbetsgivare som har 
samordningsansvaret 
om de villkor för arbetet som finns angivna i arbetstillståndet och som berör arbetsstället samt om de 
risker som kan uppstå för dem som arbetar i andra företag eller motsvarande. 
 
Brand- explosions- och reaktionsrisker 
28 § 
Risk för brand och explosion skall förebyggas genom följande åtgärder i angiven ordning: 
1. Sådan hantering av kemiska ämnen undviks som kan medföra att antändningsbara halter av 
ämnena i luft bildas. 
2. Antändningskällor undviks där de kan ge upphov till brand eller explosion. 
3. Arbetslokaler och tekniska anordningar väljs så att en brand eller explosion medför minsta möjliga 
personskaderisk. 
Mer detaljerade bestämmelser om hantering av brandfarliga och explosiva varor finns i lagen och 
förordningen om brandfarliga och explosiva varor samt i Sprängämnesinspektionens 
författningssamling. 
29 § 
Situationer som kan ge upphov till farliga kemiska reaktioner eller bildning av oönskade farliga 
kemiska ämnen skall undvikas. 
30 § 
Kemiskt instabila ämnen skall hanteras så att situationer som ökar risken för okontrollerad 
sönderdelning eller polymerisation undviks. Stabiliseringsmedel skall användas där det är möjligt med 
hänsyn till användningen av ämnet. Halten stabiliseringsmedel skall kontrolleras regelbundet. 
Behållare skall hållas fri från rost, andra beläggningar eller föroreningar som kan katalysera reaktionen 
i behållaren. 
 
Radioaktivitet 
31 § 
Radioaktivt ämne skall hanteras så att betryggande skydd erhålls mot såväl intag och upptag av 
ämnet som mot yttre bestrålning. 
 
Olyckor och nödsituationer 
32 § 
Rutiner skall finnas för åtgärder som skall skydda de arbetande vid olyckor, tillbud eller nödsituationer 
som har samband med förekommande farliga kemiska ämnen. Övningar skall genomföras i den 
omfattning som behövs för att rutinerna skall följas då en olycka, ett tillbud eller en nödsituation 
uppstår. 
33 § 
Lämplig utrustning för brandsläckning och livräddning skall finnas tillgänglig vid verksamhet där det 
förekommer ett ämne som kan föranleda brand eller explosion. Detsamma gäller vid verksamhet där 
det förekommer ett ämne, som vid brand kan utveckla farlig mängd gas eller aerosol. 
34 § 
Om kemiska ämnen förekommer på ett sådant sätt att 
– det ökar risken för ett snabbt brandförlopp, 
– det vid brand kan inträffa explosion eller utveckling av giftig gas eller 
– utströmning av gas kan medföra omedelbar fara skall det finnas en skriftlig åtgärdsplan för 
utrymning. 
I planen skall följande anges: 
1. Vilka de särskilda riskerna är och var de finns. 
2. Vilken skyddsutrustning som behövs och var den finns. 
3. Var utrustning för första hjälpen finns. 
4. Vart man skall bege sig vid utrymning och vilka andra åtgärder som skall vidtas vid brand eller 
gasutströmning. 
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5. Hur man skall bete sig i ett område där den farliga gasen strömmar ut. 
6. Vilka arbetsuppgifter särskilt utsedda personer har vid utrymnings och räddningsinsatser. 
 
 
Särskilda föreskrifter för hälsofarliga eller 
brandfarliga kemiska produkter 
35 § 
Föreskrifterna i 38–42 §§ gäller följande farliga kemiska ämnen. 
1. Hälsofarliga kemiska produkter: 
– Kemiska produkter som enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering 
och märkning av kemiska produkter 
är hälsofarliga. 
– Kemiska bekämpningsmedel, för vilka godkännande krävs enligt förordningen (SFS 1998:947) om 
bekämpningsmedel. 
2. Brandfarliga kemiska produkter: 
– Kemiska produkter som utgör brandfarliga varor enligt 5 § förordningen (SFS 1988:1145) om 
brandfarliga och explosiva varor. 
36 § 
Föreskrifterna i 38–42 §§ gäller inte ämnen enligt 35 § när de 
1. hanteras i så liten mängd att ohälsa eller olycksfall inte rimligen kan uppkomma, 
2. används för motordrift eller uppvärmning eller förvaras för sådan användning, 
3. transporteras, 
4. utgör del av teknisk anordning, 
5. vid saluförandet endast hanteras i slutna förpackningar och riskbedömningen, enligt 4 §, visat att 
ohälsa eller olycksfall inte rimligen kan uppkomma, 
6. utgör avfall, 
7. laboratoriemässigt framställts eller direktimporterats för eget bruk i liten skala på laboratorium eller 
8. utgör analysprov. 
37 § 
För dem som ensamma eller för gemensam räkning driver yrkesmässig verksamhet utan anställd 
gäller föreskrifterna i 38-42 §§ endast om någon annan person stadigvarande arbetar yrkesmässigt på 
samma 
arbetsställe och endast beträffande farligt kemiskt ämne som denne riskerar att komma i kontakt med. 
 
Förteckning 
38 § 
På ett arbetsställe skall finnas en eller flera förteckningar som tillsammans ger information om vilka 
hälsofarliga och brandfarliga kemiska produkter som hanteras där samt om deras farlighet. I 
förteckningarna skall produkternas namn anges i systematisk ordning. Produkter som hanteras endast 
tillfälligt behöver inte föras in i någon förteckning. Förteckningarna skall hållas aktuella och innehålla 
uppgift om datum för senaste ändring. Förteckningarna skall hållas lätt tillgängliga för arbetstagare 
som arbetar med eller på annat sätt kan komma i kontakt med någon av de kemiska produkterna. 
 
Skriftlig risk- och skyddsinformation 
39 § 
En hälsofarlig eller brandfarlig kemisk produkt får inte användas förrän 
– ett aktuellt exemplar av det varuinformationsblad, som en leverantör av en hälsofarlig eller 
brandfarlig kemisk produkt är skyldig att lämna, finns tillgängligt för berörda arbetstagare eller, 
– för de fall där det inte finns något aktuellt varuinformationsblad, den skriftliga risk- och 
skyddsinformation om produkten som behövs finns tillgänglig på annat sätt. 
 
Märkning 
40 § 
Förpackningar, behållare och rörledningar som innehåller en hälsofarlig eller brandfarlig kemisk 
produkt skall, när den används eller lagerhålls i anslutning till användning vara märkta med 
– produktens namn, 
– de farosymboler och farobeteckningar som enligt gällande föreskrifter från Kemikalieinspektionen 
och Sprängämnesinspektionen skall finnas i märkningen när ämnet släpps ut på marknaden 
respektive vid yrkesmässig överlåtelse eller saluförande av produkten och 
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 XXXIV (LVII)  
 

– den eller de riskfraser i bilaga 1 som produkten skall tilldelas enligt samma föreskrifter. 
För bekämpningsmedel skall även ordet ”Bekämpningsmedel” samt behörighetsklass enligt 
Kemikalieinspektionens godkännande anges. Rörledningar som innehåller brandfarlig kemisk produkt 
behöver dock inte märkas med farobeteckning eller riskfraser som avser brandfarliga egenskaper. 
Märkningen får begränsas till enbart produktens namn eller helt utelämna som andra åtgärder vidtas 
som säkerställer att detta inte innebär ökad risk för ohälsa eller olycksfall. 
 
Övrigt 
41 § 
Samma namn på en hälso- eller brandfarlig kemisk produkt skall användas i förteckningar, märkning 
och annan risk- och skyddsinformation. 
42 § 
Förteckningar, märkning och annan skriftlig risk- och skyddsinformation skall vara skrivna på svenska 
språket, överskådliga, lättlästa och tydliga. Skriftlig risk- och skyddsinformation får dock vara skriven 
på främmande språk om den kan förstås av berörda arbetstagare. De kemiska produkternas namn 
behöver inte anges på svenska. 
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Bilaga K Riskutvärderingsverktyget 
 
Riskutvärderingsverktyget presenteras på sidorna XXXVI till LVII 
 
 



RISKUTVÄRDERING ÖVERSIKT 
 

Mejeri:   
  Mejeriet i Kallhäll   

Avdelning/process:  Övrigt: 
  Förpackningsavdelningen   
Projektledare: Utgåva: Datum för revision: 
  Kristoffer  1 2005-11-12 
Fastställt av: Datum: Anta sidor: 
  Mejerichefen 2004-11-12 21  

 
Produktöversikt 

0

2

4

6

8

10

12

14

Descale VA 1 Mac 500 E Safe foam VF 9L

Handhavanderisk
Kemikalierisk

 
Produkter i avdelningen/processen: 
   

Produkt  Märkning   Produkter  Märkning 
            

Descale VA 1   6      
Mac 500 E   8      
Safe foam VF 9L   6      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     

  

 

 

   
            
            
             

Underskrift: Namnförtydligande: 
------- ---------- Mejerichefen 

 



 

      RISKUTVÄRDERING PROCESSBESKRIVNING 
 

 
Avdelning:  Förpackningsavdelningen 

 
Process:  ----------- 

 
  Beskrivning av processen: 

Förpackningshall, Tomgods och Papperslager.  
 
Förvaring av kemikalier som inte finns inom ovan angivna områden tillhör ej 
avgränsningen för förpackningsavdelningen utan behandlas separat. 
 
 
 
 

 
Bild på eventuell delprocess med tydliga systemgränser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Projektgruppens medlemmar: 
 
Namn och funktion:  Underskrift: 

X  ------- 
Y  ---- 
Z  ---------------- 
V  --------- 
W  --- ---- 

   
   
   

  



 

      RISKUTVÄRDERING ÅTGÄRDSBLAD 
 

 
Risk: DokumentNR: Klart datum: 
Kontakt med varm disklösning 1:5 2005-03-01 
Åtgärd: 
Införande av rutiner för att säkerställa hantering av processen  
 
 
 
Ansvarig: Uppföljt datum: Är risken eliminerad? 
-------   ------------- 2005-05-01  

 
Risk: DokumentNR: Klart datum: 
   
Åtgärd: 
 
 
 
 
Ansvarig: Uppföljt datum: Är risken eliminerad? 
   

 
Risk: DokumentNR: Klart datum: 
   
Åtgärd: 
 
 
 
 
Ansvarig: Uppföljt datum: Är risken eliminerad? 
   

 
Risk: DokumentNR: Klart datum: 
   
Åtgärd: 
 
 
 
 
Ansvarig: Uppföljt datum: Är risken eliminerad? 
   

 
Risk: DokumentNR: Klart datum: 
   
Åtgärd: 
 
 
 
 
Ansvarig: Uppföljt datum: Är risken eliminerad? 
   

  
 
 



 

      RISKUTVÄRDERING RISKUTVÄRDERING 
 

 
Produkt Descale VA 1      
Koncentration      Halt Ämne 

 

   Allergent     
Tillverkare    Cancerogent     
   Mutagent      
Artikelnummer    Reproduktion     
    Hormon-     
DokumentNR 1    störande     

 
 
 Farliga egenskaper Handhavande Skyddsutrustning Mängd / år 
     
  Brand / explosion  Avfall  Skyddsmask  < 10 kg  
 X Förtäring  Förvaring X Skyddsglasögon X 10 – 500 kg  
 X Hudkontakt  Yttre miljö X Skyddskläder  501 – 2000 kg 
 X Inandning   X Skyddsvisir  2000 – 5000 kg 
  Reaktivitet  Hantering X Skyddshandskar  > 5000 kg 
 X Ögonkontakt X Temperatur     
         

 
 
  K

em
ikali

erisk 

H
andhav

anderisk 

Sum
m

a 
risk 

 

Risk och DokumentNR 

     

 Brand / Explosion      
 
 Förtäring  5 1 6  
 
 Hudkontakt  5 1 6  
 
 Inandning  5 2 7  
 
 Reaktivitet      
 
 Ögonkontakt 

 

6 1 7 
 

 
     

 Avfall      
 
 Förvaring      
 
 Yttre miljö       
 

       

 Hantering 

 

     
Kontakt med varmt diskvatten      Doknr: 1:5 Temperatur 

 

9 4 13   
       

 
  
 
 

 



          RISKUTVÄRDERING RISKUTVÄRDERING 
 

 

Produkt Descale VA 1 
Användnings- Diskmedel 
område  
   

  

Stor 
skada 6 6 9 

Liten 
skada 2 4 6 

Besvär 1 2 4 
 Sällan Ibland Ofta    

 

Följande situation och arbetsmoment kan utgöra en risk: 
 
  Beskrivning av situation, risk, halt och koncentration:  Risk: 
1. Risk:  Processinternlösning med liten kemikaliekontakt   
Förtäring  Den största risken för förtäring är vid byta av dunk.   
     
     
     

Hur hanteras   Användning av skyddsutrustning vid byte av dunk.    
risken idag?  Skyddsvisir   
     

Används   Ja   
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder   Information för att säkerställa användandet av skyddsutrustning   
måste införas?     
     
    1 
     

 2. Risk:  Processinternlösning med liten kemikaliekontakt   
Hudkontakt  Den största risken för förtäring är vid byta av dunk.   
     
     
     

Hur hanteras   Användning av skyddsutrustning vid byte av dunk.   
risken idag?  Skyddsvisir och skyddshandskar   
     

Används   Ja   
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder   Information för att säkerställa användandet av skyddsutrustning   
måste införas?     
     
    1 
     

  
 
 
 
 
 

 



        RISKUTVÄRDERING RISKUTVÄRDERING 
 

  
  Beskrivning av situation, risk, halt och koncentration:  Risk: 
3. Risk:  Processinternlösning med liten kemikaliekontakt   
Inandning  Den största risken för förtäring är vid byta av dunk.   
     
     
     

Hur hanteras   Sörja för en god ventilation vid dunkbyte   
risken idag?     
     

Används   Ja   
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder   Information och se till att lokalen är ventilerad.   
måste införas?     
     
    2 
     

 4. Risk:  Processinternlösning med liten kemikaliekontakt   
Ögonkontakt  Den största risken för förtäring är vid byta av dunk.   
     
     
     

Hur hanteras   Användning av skyddsutrustning   
risken idag?  Skyddsvisir eller skyddsglasögon   
     

Används   Ja   
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder   Information.    
måste införas?  Skyddsvisir ger bättre skydd än skyddsglasögon   
     
    1 
     

 5. Risk:  Processinternlösning med liten kemikaliekontakt   
Temperatur  Varm disklösning > 72 °C   
  Fel på processen som gör att den anställda utsätts för varm   
  disklösning   
     

Hur hanteras   Använd bra rutiner vid underhåll och reparationer   
risken idag?     
     

Används   nej   
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder   Följa rutiner och se till att accessluckor är stängda vid arbete    
måste införas?  i processen.   
  Information   
    4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

         RISKUTVÄRDERING RISKUTVÄRDERING 
 

 
   Beskrivning av situation, risk, halt och koncentration:  Risk: 
6. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 7. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 8. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



          RISKUTVÄRDERING RISKUTVÄRDERING 
 

  
  Beskrivning av situation, risk, halt och koncentration:  Risk: 
9. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 10. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 11. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  



 

         RISKUTVÄRDERING RISKUTVÄRDERING 
 

 
   Beskrivning av situation, risk, halt och koncentration:  Risk: 
12. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 13. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 14. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     

 
Finns det någon koppling till HACCP? NEJ  Om ja, kontakta HACCP-ansvarig 
    
    
    

 
Utförd datum:  Ansvarig: 

2004-11-12  ------- ----------------- 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      RISKUTVÄRDERING RISKUTVÄRDERING 
 

 
Produkt Mac 500 E      
Koncentration Konc     Halt Ämne 

 

   Allergent     
Tillverkare    Cancerogent     
   Mutagent      
Artikelnummer    Reproduktion     
    Hormon-     
DokumentNR 2    störande     

 
 
 Farliga egenskaper Handhavande Skyddsutrustning Mängd / år 
     
  Brand / explosion  Avfall  Skyddsmask  < 10 kg  
  Förtäring  Förvaring X Skyddsglasögon  10 – 500 kg  
 X Hudkontakt  Yttre miljö  Skyddskläder  501 – 2000 kg 
  Inandning   X Skyddsvisir  2000 – 5000 kg 
  Reaktivitet  Hantering  Skyddshandskar X > 5000 kg 
 X Ögonkontakt  Temperatur     
         

 
 
  K

em
ikali

erisk 

H
andhav

anderisk 

Sum
m

a 
risk 

 

Risk och DokumentNR 

     

 Brand / Explosion      
 
 Förtäring      
 
 Hudkontakt  5 2 7  
 
 Inandning      
 
 Reaktivitet      
 
 Ögonkontakt 

 

8 2 10 
 

 
     

 Avfall      
 
 Förvaring      
 
 Yttre miljö       
 

       

 Hantering 

 

     
 Temperatur 

 

     
       

 
  
 
 

 



          RISKUTVÄRDERING RISKUTVÄRDERING 
 

 

Produkt Mac 500 E 
Användnings-  
område  
   

  

Stor 
skada 6 6 9 

Liten 
skada 2 4 6 

Besvär 1 2 4 
 Sällan Ibland Ofta    

 

Följande situation och arbetsmoment kan utgöra en risk: 
 
  Beskrivning av situation, risk, halt och koncentration:  Risk: 
1. Risk:  Används i 4 %-ig lösning.   
Hudkontakt     
     
     
     

Hur hanteras   Använda skyddshandskar och skyddsvisir   
risken idag?     
     

Används   Nej   
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder   Information för att säkerställa användandet av skyddsutrustning   
måste införas?  Men utspädd lösning   
     
    2 
     

 2. Risk:  Används i 4 %-ig lösning.   
Ögonkontakt     
     
     
     

Hur hanteras   Använda skyddsvisir eller handskar   
risken idag?     
     

Används   Nej   
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder   Information för att säkerställa användandet av skyddsutrustning   
måste införas?  Men utspädd lösning   
     
    2 
     

  
 
 
 
 
 

 



        RISKUTVÄRDERING RISKUTVÄRDERING 
 

  
  Beskrivning av situation, risk, halt och koncentration:  Risk: 
3. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 4. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 5. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

         RISKUTVÄRDERING RISKUTVÄRDERING 
 

 
   Beskrivning av situation, risk, halt och koncentration:  Risk: 
6. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 7. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 8. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



          RISKUTVÄRDERING RISKUTVÄRDERING 
 

  
  Beskrivning av situation, risk, halt och koncentration:  Risk: 
9. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 10. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 11. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  



 

         RISKUTVÄRDERING RISKUTVÄRDERING 
 

 
   Beskrivning av situation, risk, halt och koncentration:  Risk: 
12. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 13. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 14. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     

 
Finns det någon koppling till HACCP? NEJ  Om ja, kontakta HACCP-ansvarig 
    
    
    

 
Utförd datum:  Ansvarig: 

2004-11-12  ------- ----------------- 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



      RISKUTVÄRDERING RISKUTVÄRDERING 
 

 
Produkt Safe foam VF 16      
Koncentration Konc     Halt Ämne 

 

   Allergent     
Tillverkare    Cancerogent     
   Mutagent      
Artikelnummer    Reproduktion     
    Hormon-     
DokumentNR 3    störande     

 
 
 Farliga egenskaper Handhavande Skyddsutrustning Mängd / år 
     
  Brand / explosion  Avfall  Skyddsmask  < 10 kg  
  Förtäring  Förvaring  Skyddsglasögon  10 – 500 kg  
  Hudkontakt  Yttre miljö  Skyddskläder X 501 – 2000 kg 
  Inandning    Skyddsvisir  2000 – 5000 kg 
  Reaktivitet  Hantering  Skyddshandskar  > 5000 kg 
 X Ögonkontakt  Temperatur     
         

 
 
  K

em
ikali

erisk 

H
andhav

anderisk 

Sum
m

a 
risk 

 

Risk och DokumentNR 

     

 Brand / Explosion      
 
 Förtäring      
 
 Hudkontakt      
 
 Inandning      
 
 Reaktivitet      
 
 Ögonkontakt 

 

6 2 8 
 

 
     

 Avfall      
 
 Förvaring      
 
 Yttre miljö       
 

       

 Hantering 

 

     
 Temperatur 

 

     
       

 
  
 
 

 



          RISKUTVÄRDERING RISKUTVÄRDERING 
 

 

Produkt Mac 500 E 
Användnings-  
område  
   

  

Stor 
skada 6 6 9 

Liten 
skada 2 4 6 

Besvär 1 2 4 
 Sällan Ibland Ofta    

 

Följande situation och arbetsmoment kan utgöra en risk: 
 
  Beskrivning av situation, risk, halt och koncentration:  Risk: 
1. Risk:  Byte av dunk.   
Ögonkontakt     
     
     
     

Hur hanteras   Använda skydd   
risken idag?     
     

Används   Nej   
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder   Information och användning av skyddsglasögon eller   
måste införas?  skyddsivisir   
     
    2 
     

 2. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

  
 
 
 
 
 

 



        RISKUTVÄRDERING RISKUTVÄRDERING 
 

  
  Beskrivning av situation, risk, halt och koncentration:  Risk: 
3. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 4. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 5. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
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   Beskrivning av situation, risk, halt och koncentration:  Risk: 
6. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 7. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 8. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



          RISKUTVÄRDERING RISKUTVÄRDERING 
 

  
  Beskrivning av situation, risk, halt och koncentration:  Risk: 
9. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 10. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 11. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  



 

         RISKUTVÄRDERING RISKUTVÄRDERING 
 

 
   Beskrivning av situation, risk, halt och koncentration:  Risk: 
12. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 13. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     
     

 14. Risk:     
     
     
     
     

Hur hanteras      
risken idag?     
     

Används      
skyddsutrustning?      
     

Vilka åtgärder      
måste införas?     
     
     

 
Finns det någon koppling till HACCP? NEJ  Om ja, kontakta HACCP-ansvarig 
    
    
    

 
Utförd datum:  Ansvarig: 

2004-11-12  ------- ----------------- 
  

 
 
 
 




