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Förord 

Att hantera kemikalier på ett laboratorium är inte lätt! Jag har själv erfarenhet av 

sådant arbete och tog chansen att få fördjupa mig i ämnet kemiska 

arbetsmiljörisker genom detta examensarbete. Det har varit en mycket lärorik tid 

och jag är tacksam att jag fått möjlighet att göra detta arbete. 

Jag vill särskilt tacka de personer inom Sveriges lantbruksuniversitet som gett 

mig tillträde till sin arbetsplats och ställt upp i intervjuer om arbetet med 

kemiska arbetsmiljörisker vid sin institution. Jag har lärt mig oerhört mycket av 

att granska er verksamhet och kommer att ha mycket nytta av mina erfarenheter 

från det här examensarbetet i framtiden.  

Jag vill också tacka min handledare Ann-Beth Antonsson som på ett milt men 

handfast sätt har guidat mig både genom tanke- och skrivarbetet. 

Tack också till alla lärare och klasskamrater som jag träffat under året. En salig 

blandning av människor som inspirerat mig till att lära mig nya saker. 

Slutligen vill jag tacka min man Göran som har fått stå ut med mitt ältande om 

riskbedömningar, lagstiftningstermer och intervjuanalyser. Dessutom orkade du 

läsa igenom arbetet och bidrog på så sätt med språkliga detaljer som är din 

specialitet!  

Tack också till Selma som kommit och puffat med nosen och påmint om när det 

varit dags att ta rast! 

 

  

Annie Engström  

Maj 2014 
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Sammanfattning  
Arbete med kemikalier innebär risk för att människor eller miljö utsätts för 

skadliga ämnen. Arbetsgivare har ansvar för att arbetstagare inte exponeras för 

farliga kemikalier i sådan nivå att hälsoproblem uppstår. För att uppnå detta 

krävs att arbetsplatser arbetar aktivt med förebyggande arbetsmiljöarbete. Denna 

magisteruppsats syftar till att se vilka hinder och möjligheter som kan finnas vid 

arbete med kemiska arbetsmiljörisker vid universitetslaboratorium.  

Analyser gjordes som bygger på material insamlat genom intervjuer och besök 

både på rutin- och forskningslaboratorier vid två sektioner inom samma 

institution vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

Resultaten av intervjuerna och studiebesöken visar att sektionerna har ett 

kemikaliesäkerhetsarbete som ger en arbetsplats som är förhållandevis säker att 

arbeta på. Engagerade medarbetare och chef bidrog till att rutiner fanns för 

säkert arbetet på de flesta av de undersökta laboratorierna. En del brister kunde 

dock ses men de varierade mellan de olika laboratorierna. 

Kunskap om lagstiftningen kring riskbedömning var bristfällig vilket ledde till 

att dokumenterade riskbedömningar saknades. Förteckning över alla kemikalier 

fanns inte tillgänglig för all personal och dokumenterad utredning av 

cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande produkter i verksamheten 

saknades. Förvaring av lösningsmedel skedde på ett laboratorium i oventilerade 

skåp trots att bra förvaringsmöjligheter fanns tillgängliga. Vissa svagheter fanns 

i märkningsrutinerna eftersom riskerna med innehållen i kärlen inte alltid tydligt 

framgick. Arbete med att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga, så kallad 

substitution, gjordes inte i full utsträckning.  

De flesta av bristerna tycks bero på att sektionerna inte är fullt medvetna om 

vilka risker de utsätts för och inte heller har full kontroll över vilka lagar och 

regler som finns för att följa lagstiftningens intentioner. I vissa fall beror 

bristerna på att det bedöms som orimligt att hinna eller ha råd med åtgärder.  

Insatser som skulle kunna hjälpa till att förbättra säkerhetsarbetet kring 

kemikalier är att från den centrala organisationen ge information och utbildning 

till personal på laboratorier om vad lagstiftningen kräver. En förutsättning för att 

lyckas i kemikaliesäkerhetsarbetet är att arbetet drivs av en engagerad chef med 

engagerade medarbetare.  

 

  



3 
 

Abstract 
When working with chemicals, both humans and the environment can be 

endangered by harmful substances. Employers have the responsibility to ensure 

that workers are not exposed to dangerous chemicals to such a level that health 

problems arise. To achieve this, workplaces need proactively regulate the work 

environment. This master thesis’ aim is to see what obstacles and opportunities 

may exist when working with chemical health and safety risks at a university 

laboratory. 

Analysis was made with material from interviews and visits at both routine and 

research laboratories in two sections within the same department at the Swedish 

University of Agricultural Sciences (SLU). 

The results of the interviews and visits showed that the sections have chemical 

safety routines that provide a workplace relatively safe to work in. Because of 

dedicated staff and administration manager they had routines that contributed to 

safe work in most of the investigated laboratories. However, some shortcomings 

could be seen.  

Knowledge of the legislation for risk assessment was inadequate.  As a result, 

documented risk assessments were missing. A complete list of all chemicals was 

not available for all staff and documented investigation of carcinogenic, 

mutagenic and reproductive toxic products was missing. In one laboratory, 

storage of solvents was done in unventilated cabinets even though good storage 

facilities were available. Some weaknesses were found in the labeling 

procedures as the risk associated with the contents of the vessels was not always 

clearly highlighted. Efforts to replace hazardous chemicals with less dangerous, 

so-called substitution, was not fully made. 

Most of the section shortcomings resulted from employees not being fully aware 

of the risks they were exposed to and ignorance of the full meaning and 

requirements of chemical legislation. . In some cases, the explanation to the 

shortcomings was lack of time or money. 

Interventions that may help to improve safety work with chemicals could 

include a central organization that would provide information and education to 

personnel in the laboratory about legal requirements. A prerequisite for success 

in chemical safety work is work driven by a dedicated manager with dedicated 

employees. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Hantering av kemikalier på arbetsplatser innebär att arbetstagare riskerar att 

exponeras för farliga ämnen. Krav ställs på arbetsgivare att förhindra att 

exponering sker i sådan grad att ohälsa uppstår. Även olycksrisker måste 

förutses och förhindras. Lagstiftningen kring kemikalier är omfattande och där 

arbetsmiljölagen syftar till att förhindra att arbetstagare drabbas av olycka eller 

ohälsa på grund av missförhållanden i arbetsmiljön.  

Olika typer av branscher har olika förutsättningar för att bedöma och värdera 

risker. Vid en jämförelse mellan industrin och akademin ser man att samma 

typer av risker finns inom båda branscherna men i universitetsvärlden i mindre 

skala. Enligt Ouédraogo et al (Ouédraogo et al., 2011) är riskanalyser svårare att 

genomföra inom akademin. Det förklaras med att det är större genomströmning 

av personal, snabba förändringar och stor frihet inom forskningen. Dessutom är 

metoder ofta under utveckling och dåligt beskrivna och olycksstatistik svår att få 

fram. I en artikel av Meyer (Meyer, 2012) poängteras att det är inom forskning 

som nya experiment genomförs och eftersom risker kan vara svåra att förutse på 

grund av att experiment till sin natur kan vara oförutsägbara är olycksfrekvensen 

relativt hög. I artikeln påstås också att fler olyckor sker inom akademin än i 

industrin på grund av en mer avslappnad inställning till säkerhet.  

En definition på arbetsmiljö som Lindberg och Vingård (2012)  har gjort lyder: 

”arbetsmiljö avser de förhållanden som de som arbetar på ett arbetsställe 

exponeras för”. De har tagit fasta på några grundprinciper som krävs för att 

kunna uppnå en god arbetsmiljö. En av dessa är:  

”Att nå en god arbetsmiljö är en kontinuerlig process och inte ett en 

gång för alla uppnåeligt tillstånd. Det kräver ständigt 

uppmärksamhet, utvärdering och aktivitet”  

och  

”….Arbetsmiljön kan inte bli bättre än den svagaste av länkarna…”  

I arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) beskrivs 

just detta om hur man ska arbeta kontinuerligt med arbetsmiljöarbetet med fokus 

på det förebyggande arbetet för att förhindra ohälsa. Där betonas också att 

arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten 

(Arbetsmiljöverket, 2001). 

Det är en utmaning för arbetsgivare att leva upp till alla krav från lagstiftarna 

och det finns indikationer på att det många gånger upplevs som svårt att lyckas 

med det (Alvarez et al., 2002). 
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I sammanställningen över arbetsorsakade besvär gjord av Arbetsmiljöverket 

2012 visade det sig att 0,5% av alla sysselsatta hade råkat ut för arbetsrelaterade 

besvär till följd av exponering för kemiska ämnen under de senaste 12 

månaderna (Arbetsmiljöverket, 2012). Det betyder att tusentals personer varje år 

drabbas.  

Mot bakgrund av detta ska den här magisteruppsatsen försöka ta reda på om 

kunskap och resurser finns hos arbetsgivare för att leva upp till lagstiftningens 

intentioner och försöka ta reda på orsaker till eventuella brister i 

kemikaliesäkerhetsarbetet vid ett universitet. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att genom intervjuer undersöka vad som kan 

påverka hur väl en organisation vid ett universitet lyckas med att leva upp till 

lagkrav inom arbetet med kemiska arbetsmiljörisker. Vad kan vara ett hinder för 

att lyckas med arbetsmiljöarbetet eller vilket arbetssätt använder de som lyckas 

väl? Vid den studerade institutionen arbetar många med hög kompetens inom 

området kemi vilket betyder att förutsättningarna för ett gott 

kemikaliesäkerhetsarbete finns. Räcker det för att lyckas? Vad mer krävs annars 

för att skapa en säker arbetsmiljö? 

 

1.3 Frågeställningar 

 Finns kunskap inom sektionerna om vilka lagkrav kring 

kemikaliehantering som berör dem? 

 Har sektionerna ett fungerande kemikaliesäkerhetsarbete enligt 

intentionerna i kemikalielagstiftningen? 

 Vilka hinder finns för att få arbetsmiljöarbetet att fungera? 

 Vilka insatser skulle vara till störst hjälp för att förbättra dagens 

kemikaliearbete vid sektionerna? 

 Vilka faktorer är avgörande för hur väl kemikaliesäkerhetsarbetet 

fungerar? 

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att omfatta två sektioner vid en institution vid Sveriges 

lantbruksuniversitet i Uppsala. Inga tekniska mätningar gjordes och bedömning 

av arbetsmiljöarbetet gjordes endast med avseende på hantering av kemiska 

arbetsmiljörisker.  
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1.5 Beskrivning av arbetsplatserna 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet som bedriver forskning 

och utbildning inom områden som har att göra med bland annat naturresurser, 

livsmedel och miljö. SLU har cirka 3000 personer anställda vid 36 institutioner 

och cirka 4000 studenter som studerar antingen i Uppsala, Alnarp, Skara, 

Skinnskatteberg eller Umeå. Sektionerna som har ingått i studien är sektioner 

vid en institution i Uppsala. Institutionen är uppbyggd av tre sektioner. Två av 

dem valdes ut att ingå i studien. Båda sektionerna har ett tjugotal anställda. Inom 

båda sektionerna finns rutinlaboratorier som utför analyser på uppdrag av 

externa kunder. Sektionerna har också forskningsverksamhet för att bland annat 

utveckla analysmetoder. De använder ett stort antal olika kemikalier i sin 

verksamhet. 
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2 Kemikalielagstiftning och forskning om hur den fungerar 
2.1 Svensk kemikalielagstiftnings utveckling 
Sverige anses vara pionjärer inom regleringen av kemikalier inom EU (Löfstedt, 

2003). Kemikalieinspektionen ansvarar för att kemikaliekontrollen i samhället 

och i företag fungerar med målet att reglera utsläpp som kan skada människor 

eller miljön. Utbyte av farliga kemikalier till mindre farliga är exempel på 

område som kontrolleras (Kemikalieinspektionen, 2014b). Även miljöbalken 

(Regeringen, 1998), Reach-förordningen (Kemikalieinspektionen, 2014a) och 

föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker 2011:19 (Arbetsmiljöverket, 2011b) har 

paragrafer som ställer krav på att val av kemikalier ska göras så att riskerna blir 

så små som möjligt.  

En förklaring till att Sverige ligger så långt fram kan vara att industrialiseringen 

kom relativt sent till Sverige och att den genomfördes relativt snabbt med början 

i mitten av 1800-talet till fullt genomfört något decennium in på 1900-talet. 

Bakslagen kom i form av exempelvis luftföroreningar där bland annat lantbruket 

påverkades. Fattigdomen på landsbygden ökade och många tvingades emigrera 

till USA. För att hantera fattigdomen liksom arbetstagarnas förhållanden i de 

stora fabrikerna fick välfärdsfrågorna större uppmärksamhet och sociala frågor 

och arbetstagares rättigheter gjordes till viktiga områden och detta ledde vidare 

till att fackföreningar fick genomslag. Men det dröjde ända till 1960-talet innan 

miljö- och kemikaliefrågor togs upp på allvar. Då uppmärksammades surt regn, 

problem med användandet av DDT och missbruket av kemikalier i mat. Även 

rapporter om arbetstagares exponering för vinylklorid, asbest och 

flygplansbränsle framkom. Sjöar svartlistades som ”sura” och miljöfrågorna fick 

stor plats i valdebatten på sjuttiotalet (Löfstedt, 2003). 

Landsorganisationen (LO), som är en sammanslutning av 14 fackförbund i 

Sverige, gjorde i slutet av sextiotalet en enkätundersökning för att kartlägga den 

fysiska arbetsmiljön bland sina medlemmar. Denna undersökning bidrog till att 

medvetenheten kring kemikaliefrågor ökade i mitten av sjuttiotalet. Sedan dess 

har också tyngdpunkten legat på att arbetsgivare är ansvariga för arbetsplatsers 

säkerhet och även för information om arbetsmiljörisker till de anställda. I 

samband med att kraven på arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön ökade växte 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 

fram. Kraven på att arbetsgivaren ska informera de anställda om riskerna i 

arbetet lyftes också fram i föreskriften ”Kemiska arbetsmiljörisker” där det lades 

till att arbetsgivaren måste säkerställa att arbetstagaren också har förstått 

informationen (Schenk, 2013b). 
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2.2 Reachförordningen 
EU’s gemensamma kemikalieförordning Reach trädde i kraft 1 juni 2007. 

Namnet är en förkortning för Registration, Evaluation, Authorisation and 

restricion of CHemicals.  På svenska översätts det till ”registrering, utvärdering, 

godkännande och begränsningar av kemikalier”. Ett större ansvar har lagts på 

tillverkare och importörer att identifiera och hantera effekter av kemikalier för 

att skydda människor och miljö. De är också ansvariga för att informera 

konsumenter när produkter innehåller farliga ämnen. Dessutom ska farliga 

ämnen enligt den så kallade substitutionsprincipen ersättas med mindre farliga 

där så är möjligt (ECHA, 2014b). 

Målet med Reach är att förbättra säkerheten för människors hälsa och för miljön 

vid användning av kemikalier och att kunskapen ska öka bland de som använder 

dem. Detta betyder att kunskapen måste göras tillgänglig. Bedömningar ska 

göras och dokumenteras för varje identifierad användning av farliga ämnen. 

Detta ställer större krav på kommunikation mellan leverantörer och så kallade 

nedströmsanvändare (ECHA, 2014a). Nedströmsanvändare är en fysisk eller 

juridisk person, inte tillverkare eller importör, som använder ett ämne i 

professionell verksamhet (Kemikalieinspektionen, 2011). 

Säkerhetsdatablad (SDB) ska följa med de kemikalier som klassas som farliga. 

SDB innehåller information om fysikaliska, kemiska och toxikologiska 

egenskaper liksom hur de ska hanteras, användas, transporteras och hur avfall 

ska hanteras. Dessutom finns första-hjälpen-information för händelse av en 

eventuell brand eller olycka (Walters, 2008). 

Nedströmsanvändare är skyldiga att följa säkerhetsdatabladens 

rekommendationer om hantering och skyddsåtgärder. Om avvikelser 

förekommer är användaren skyldig att göra en kemikaliesäkerhetsbedömning 

alternativt be leverantören att göra en sådan för att komplettera 

säkerhetsdatabladet.  

Vid användning av särskilt farliga kemikalier kan tillstånd behövas. Om tillstånd 

saknas måste användningen av kemikalien avvecklas. Användandet av vissa 

kemikalier kan komma att upphöra till följd av registreringskraven. Detta 

betyder att användare behöver fundera över om de har kemikalier som är svåra 

att ersätta.   

ECHA (European Chemicals Agency) är den myndighet som har ansvar för 

kemikalielagstiftningen i Europa och den ligger i Finland. De har upprättat en så 

kallad kandidatlista över särskilt farliga ämnen. EU bedömer utifrån listan om 

ämnen ska hamna på listan för ämnen som kräver tillstånd (ECHA, 2014a). 
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2.3 Föreskrifter  
Arbetsmiljöarbetet utvecklades under sjuttiotalet till att omfatta i princip alla 

anställda. Arbetsgivarna gjordes ansvariga att, i samarbete med de anställda, 

jobba förebyggande med hälso- och säkerhetsarbete. Ur detta arbete växte 

föreskriften Internkontroll fram och infördes 1991. Den beskrev att 

arbetsmiljöarbetet skulle vara en naturlig del av det dagliga arbetet och 

genomföras systematiskt. Internkontroll reviderades 2001 och blev föreskriften 

Systematiskt arbetsmiljöarbete som är aktuell än idag (Walters and Grodzki, 

2006).  

2.3.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM (AFS 2001:1) 
SAM berör alla typer av arbetsplatser. Den handlar om att arbetsgivare är 

skyldiga att enligt 2§:  

”... undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant 

sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”  

Vidare står det i 3§ att  

”Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i 
den dagliga verksamheten.”  

Dessutom ska de som får som uppgift att göra dessa bedömningar ha tillräckligt 

med resurser och befogenheter för att kunna utföra uppgifterna. Detta ställer 

krav på arbetsgivaren att till exempel utbilda personal och det finns indikationer 

på att det är svårt att leva upp till lagstiftningens krav. Svårigheterna kan bero på 

brist på kunskap men också brist på resurser i form av tid och personal. Det kan 

till och med i enstaka fall vara så att arbetsplatser, i brist på kunskap om 

arbetsmiljölagar, är omedvetna om att de inte uppfyller lagkraven (Antonsson et 

al., 2009). 

2.3.2 Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) 
I föreskriften som gäller kemiska arbetsmiljörisker finns detaljerade 

beskrivningar om vad riskbedömningar ska innehålla. Några viktiga områden 

som tas upp är dokumentation och märkning, hygieniska gränsvärden, förvaring 

och avfallshantering. Begränsning av användandet och minimering av risker 

med farliga kemikalier berörs också där det betonas att så få som möjligt ska 

exponeras, mängden som köps in och förvaras ska begränsas så långt som 

möjligt och vid val av kemikalie ska den kemikalie som ger lägst risk väljas. En 

prioriteringsordning för val av ytterligare åtgärder beskrivs och benämns 

”åtgärdstrappa”. Tekniska lösningar, exempelvis inneslutning av processen eller 

fjärrstyrning av den, rekommenderas i första hand. Om det inte är tillräckligt för 

att riskerna ska komma ner till en godtagbar nivå ska processventilation eller 

andra tekniska skyddsåtgärder användas. Nästa steg i trappan är att planera 

lämpligaste tidpunkten för farliga moment, exempelvis tider då bara personer 
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nödvändiga för momentet är närvarande. Som sista åtgärd tas personlig 

skyddsutrustning i bruk.  

Särskilda krav ställs på ämnen som är cancerogena, mutagena eller 

reproduktionsstörande (CMR-ämnen). Om exponeringen är så stor att det finns 

risk för ohälsa från CMR-ämnen så ska ett register finnas över de personer som 

utsätts för dem. Dessutom finns krav på dokumenterad utredning som visar att 

det inte är tekniskt möjligt att ersätta produkten med någon mindre farlig kemisk 

produkt (Arbetsmiljöverket, 2011b). 

2.3.3 Hygieniska gränsvärden 
Hygieniska gränsvärden är en föreskrift som innehåller en lista med gränsvärden 

för luftföroreningar för en mängd ämnen. För att bedöma om halterna är 

godtagbara kan mätningar behöva göras. Mätningarna ska göras i andningszonen 

och om gränserna överskrids måste åtgärder vidtas (Arbetsmiljöverket, 2011a). 

Den första listan med hygieniska gränsvärden i Sverige kom 1969. Sedan dess 

har listan vuxit och föreskriften ”Hygieniska gränsvärden” (2011:18) innehåller 

i dag 400 substanser till skillnad mot när listan introducerades då antalet var 75 

substanser (Schenk, 2013b). 

Hygieniska gränsvärden kan sättas baserat på resultat från epidemiologiska 

studier där man tittat på medicinska och toxikologiska data. Gränsvärdena 

skyddar dock inte alla arbetstagare eftersom de inte tar hänsyn till särskilt 

känsliga individer eller grupper av människor. Gränsvärdena gäller bara 

inhalerbara former trots att hud kan vara en exponeringsväg vid arbete med 

farliga kemikalier (Schenk, 2013a). 

Inte enbart hälsoaspekter avgör vilka gränsvärden som beslutas. Även politiska 

frågor kan leda till att gränserna sätts efter kompromisser där hänsyn tas till 

teknisk och ekonomisk rimlighet. Gränsvärden måste därför alltid tolkas med 

försiktighet och med vetskapen om att dagens gränsvärden kan i framtiden, efter 

ny forskning, visa sig vara oacceptabla. En strävan mot så låg exponering som 

möjligt är alltid den bästa taktiken för att undvika att nå hälsoskadliga nivåer 

(Montague, 2004). 

I Sverige har det visat sig att exempelvis yrkeshygieniker och 

arbetsmiljöingenjörer ofta väljer att göra mätningar bara om det finns misstanke 

om att hygieniska gränsvärden kommer att överstigas (Pettersson-Strömbäck et 

al., 2006). 

I en enkät gjord av Linda Schenk (2013) visade det sig att de tillfrågade i hög 

grad inte var medvetna om att det fanns hygieniska gränsvärden för ämnen som 

de utsattes för i sin arbetsmiljö. Samma studie visade att hälften av de tillfrågade 

inte trodde att gränsvärdena var lagstadgade. 
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2.4 Globalt harmoniseringssystem – GHS 
Tydlig märkning av kemikalier är en viktig del av informationen som behövs för 

att kunna göra bedömningar av risker. Om märkningssystemen skiljer sig, 

exempelvis mellan länder, är risken stor att förvirring skapas. Detta faktum 

ledde till att ett harmoniserat märkningssystem började efterfrågas under 1980-

talet. Vid Rio-konferensen 1992 (Rio Earth summit) beslutades att det skulle 

utvecklas ett globalt harmoniserat klassificerings- och märkningssystem för 

farliga kemikalier. Säkerhetsdatabladen skulle utvecklas och 

märkningssymbolerna skulle göras lättbegripliga. Systemet kom att kallas ”det 

globaliserade harmoniseringssystemet för klassificering och märkning av 

kemikalier” och förkortas GHS. Under konferensen skrevs dokumentet Agenda 

21 där det beskrevs hur arbetet mot en hållbar utveckling ska gå till. Dokumentet 

antogs av 150 länder där kapitel 19 behandlar miljöfarliga kemikalier (Winder et 

al., 2005). Som en direkt följd av GHS har den europeiska förordningen om 

klassificering, märkning och förpackning (CLP) tagits fram (ECHA, 2014b). 

 

2.5 Klassificering, märkning och förpackning – CLP 
Enligt den så kallade CLP-förordningen 

(Classification, Labeling, Packaging) ska 

arbetstagare och konsumenter informeras om 

risker med kemikalieanvändning genom att 

kemikalierna klassificeras och märks. Märkningen 

ska tydligt visa vilka risker som är förknippade 

med kemikalien. Klassificeringen och märkningen 

utförs i enlighet med FN’s globalt harmoniserade 

system (GHS) där piktogram (Figur 1) och 

standardangivelser för faror används (ECHA, 

2014b). 

 

 

 

2.6 Substitutionsprincipen 
Substitutionsprincipen benämns också ”produktvalsprincipen” och innebär bland 

annat att kemiska produkter som kan befaras medföra en risk för människors 

hälsa eller miljö ska ersättas med kemikalier som antas vara mindre farliga 

(Kemikalieinspektionen, 2008). 

Substitutionsprincipen är en av byggstenarna i det moderna kemikaliearbetet och 

uppmärksammades särskilt 2001 av EU-kommissionen. Det är också en av 

hörnstenarna i Reach-förordningen (Lofstedt, 2013).  

Figur 1Faropiktogram enligt 

CLP-förordningen 
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Sverige var först med att stifta en lag om substitution av hälso- och miljöfarliga 

ämnen redan 1972. Sverige har fortsatt att driva frågan även på internationell 

nivå och sedan 1997 har den även kallats ”produktvalsprincipen”. 1998 antogs 

substitutionsprincipen inom EU där den mottagits väl av Europakommissionen. 

Definitionen för substitutionsprincipen är dock inte enkel och entydig. Vissa 

definitioner tar inte hänsyn till att en riskbedömning kan behövas för att avgöra 

om ett ämne ska substitueras eller inte. Historien har visat exempel på 

substitutioner där ett ämne har bytts ut på grund av sina inneboende farliga 

egenskaper utan att en bedömning har gjorts för sannolikheten att de utgör 

någon hälso- eller miljörisk. Vissa substitutioner har lett till att processer har fått 

ändras där resultatet har blivit att utsläpp till miljön blivit större än innan 

substitutionen (Lofstedt, 2013). 

Exempel på framgångsrika substitutioner är utbyte av biocider där organiska 

kvicksilverföreningar och DDT är ämnen som förbjudits på marknaden. 

Användningen av tungmetaller som kadmium och kvicksilver har minskat på 

grund av deras påverkan på miljön liksom användandet av klorfluorkarboner 

(CFC’s) eftersom de har visat sig påverka ozonlagrets tjocklek i stratosfären 

(Antonsson, 1995). Antonsson visar dock också exempel på substitutioner som 

inte varit lika framgångsrika på grund av att de nya kemikalierna som användes 

inte var tillräckligt undersökta. Samma studie visar att en substitution kan leda 

till att nya arbetsmiljöproblem uppstår på grund av att andra tekniska metoder 

måste användas för att uppnå samma resultat. Ett sådant exempel var att 

ultraljudsbad måste användas för att öka effektiviteten av rengöringsprocessen 

när trikloretylen byttes ut mot alkalisk avfettning. Ultraljudsbadet gav då 

upphov till oljud i nivå med gränsvärdet för buller. 
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3 Risker och riskbedömningar 
3.1 Medvetenhet om risker  
Aven har gjort en sammanställning av olika beskrivningar av ordet ”risk” i 

historien. Några ofta förekommande förklaringar har att göra med sjöfart. Som 

exempel nämns grekiskans ”rhiza” som skulle ha att göra med att komma för 

nära farliga klippor. Andra säger att det kommer från spanska eller portugisiska 

där det på liknande sätt sägs beskriva faran med att segla på okända vatten. 

Aven konstaterar också att skillnaden mellan orden ”risk” och ”chans” är diffus i 

dagens språkbruk (Aven, 2012). I den svenska nationalencyklopedin är den 

allmänna betydelsen av ordet ”risk” ”möjlighet att något oönskat skall inträffa” 

(Nationalencyklopedin, 1994).  

Det finns många sätt att beskriva risk där ett vanligt perspektiv är att titta på 

sannolikheter i samband med risk. På senare år har man istället börjat nämna 

ovisshet istället för sannolikhet. Vikten läggs på kunskap och oförutsägbarhet 

istället för på sannolikhet. Två situationer kan bedömas som lika sannolika men 

i det ena fallet finns mycket kunskap i frågan medan i det andra fallet saknas 

relevant information och kunskap. I ett sådant fall kan fel bedömningar göras. 

Bedömningar görs inte enbart baserat på sannolikheter utan antaganden är ofta 

en del av bedömningen. Om antagandena är felaktiga kan bedömningarna bli 

missledande (Aven and Krohn, 2014). Som exempel kan nämnas att en risk 

bedöms som liten med antagandet att alla instruktioner i metodbeskrivning följs. 

Då är frågan vad som händer om inte instruktionerna följs fullt ut?  

På arbetsplatser med arbetstagare från olika länder och kulturer kan ibland 

problem med arbetsmiljöarbetet uppstå på grund av att riskmedvetenheten och 

inställningen till risker är olika i olika kulturer (Kouabenan, 2009). Exempel på 

sådana arbetsplatser i Sverige är universitet, som i stor utsträckning tar emot 

gästforskare och studenter från andra länder. Kouabenan har i flera studier visat 

att arbetsgivare i varierande grad, i både industrialiserade länder och i 

utvecklingsländer, har uppfattningen att arbetsmiljöarbete är dyrt och 

tidskrävande och att arbetstagare avstår att använda säkerhetsutrustning även om 

det erbjuds. Ibland har också arbetsgivare uppfattningen att arbetstagarna borde 

veta att de måste vara försiktiga vid riskfyllda arbetsmoment. Sådant beteende 

hos arbetsgivarna kan möjligen förstärkas om det finns gott om billig arbetskraft 

med låg utbildning. Människor som kommer från ett land där naturkatastrofer 

eller andra farliga situationer är en del av vardagen kan förväntas underskatta 

risker på arbetsplatser (Kouabenan, 2009). Skillnader i riskmedvetenhet finns 

också mellan olika typer av företag. Kouabenan refererar till Duclos (1987), som 

säger att arbetstagare inom kemisk industri är de som borde veta mest om risker 

med kemikalier men verkar vara de som mest förnekar dessa risker.   

En jämförelse av två enkätstudier gjorda 1975 respektive 2011 har 

sammanställts av Linda Schenk (2013). I studierna ställdes frågor som hade att 
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göra med kemiska arbetsmiljörisker. Jämförelsen visade bland annat att 

skillnaderna i hur man uppfattar riskerna i sin arbetsmiljö inte är så stora mellan 

de två undersökningarna. De likartade resultaten kan dock tyda på att människor 

har ändrat inställning till risker snarare än att arbetsmiljön är oförändrad. Svaren 

indikerar att arbetsmiljön har utvecklats till det bättre sedan 1975. Arbetet med 

det systematiska arbetsmiljöarbetet kan vara en av orsakerna till förbättringarna. 

Ett regelbundet inspektionsarbete har troligtvis lett till att systematiskt arbeta 

bort en del av riskerna vid arbete med farliga kemikalier. Tekniska mätningar 

där resultaten jämförts mot hygieniska gränsvärden har varit en del i det arbetet. 

Trots att informationsvägarna från ledningen till de anställda har utvecklats 

sedan 1975 fram till den senaste studien 2011 finns det dock fortfarande brister i 

informationen om risker vid arbete med farliga kemikalier och 

förbättringsarbetet kan fortsätta utvecklas genom att strikt arbeta vidare med 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Schenk, 2013b). 

 

3.2 Riskbedömningar 
Kemikaliehantering är ett område där riskbedömningar är ett viktigt verktyg för 

att förebygga att hanteringen riskerar att ge upphov till hälso- och olycksrisker 

på arbetsplatser. Enligt föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) 

ska riskbedömningar göras ”…så ofta som förhållandena i verksamheten 
kräver”. 

Kemiska ämnen kan tas upp genom huden, andningsvägarna eller via mag-

tarmkanalen och effekterna blir olika beroende på vilken form ämnena är i och 

vilken dos man utsätts för (Bohgard and Albin, 2010).  

Effekterna kan vara antingen akuta eller kroniska. Exempel på akuta effekter är 

hudutslag, eksem, brännskador och frätskador. Kroniska effekter kan vara 

exempelvis utvecklad bronkit eller cancer efter långvarig exponering vid låga 

halter. Effekterna kan också delas in i lokala eller systemiska. De lokala 

effekterna sker där kroppen varit i kontakt med ett ämne medan de systemiska 

effekterna uppstår efter att ämnet tagits upp och påverkat organ i kroppen 

(Johns, 2009). 

Redan på 1700-talet gjorde den italienska läkaren Bernadino Ramazzani en 

systematisk genomgång av risker i arbetsmiljön. Han observerade sjukdomar 

från patienter med koppling till deras yrken och kunde till exempel ringa in att 

de som arbetade som stenhuggare oftare än andra drabbades av det som vi idag 

kallar silikos där orsaken är att man andats in små partiklar damm av kristallin 

kiseldioxid (Bohgard and Albin, 2010). 

Förutom hälsorisker finns också risker för att olyckor sker när kemikalier 

används i verksamheter. Bland de allvarligare är när det sker okontrollerade 

reaktioner eftersom de är svåra att förutse utgången av. Dessutom är det i regel 
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personer närvarande i laboratoriet när den typen av händelser sker. De kan leda 

till explosioner eller brand där snabba insatser krävs för att undvika 

personskador. En annan typ av olyckor sker i samband med hantering av 

kemikalierna. Jämfört med olyckor där explosioner och bränder förekommer är 

olyckor där hanteringen exempelvis leder till spill lättare att få kontroll över. 

Oftast finns tid till att evakuera eller ta hand om spillet. Vid förvaring av 

kemikalier sker också olyckor, men i förhållande till antalet förvaringsolyckor så 

är det inte så många som skadas i den typen av olyckor eftersom de sker även 

när personal inte är närvarande. De allvarligaste olyckorna sker oftast i samband 

med underhålls- eller rengöringsarbete av utrustningar. En förklaring kan vara 

att underhåll och rengöring utförs av personer som inte använder utrustningen i 

normala fall och inte är medvetna om alternativt underskattar riskerna med 

kemikalierna som används ihop med utrustningen (Sales et al., 2007). 

Riskbedömningar kan utföras med hjälp av en rad olika metoder. För 

bedömningar av kemiska arbetsmiljörisker finns checklistor att använda från 

exempelvis Arbetsmiljöverket eller Prevent. Kemikalieinspektionen har också 

verktyg för att underlätta arbetet med riskbedömningar. En annan möjlighet är 

att anlita personal från företagshälsovård (FHV) att utföra riskbedömning. 

Gemensamt för metoderna är att risker identifieras och utvärderas. Om risker har 

identifierats och bedömts som farliga för hälsa eller risk för olycka följer någon 

typ av åtgärdsförslag. Riskbedömningen dokumenteras och kommuniceras till 

berörda arbetstagare. (Figur 2, fritt efter(Akselsson, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskidentifiering 

Åtgärdsförslag 

Genomförande och uppföljning 

Riskvärdering 

Figur 2. Exempel på en riskbedömnings olika steg 
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Kemikalieindustrin har utvecklat riskbedömningssystem delvis som en följd av 

katastrofala misstag i kemikalieanläggningar under 1970-talet. Metoderna 

bygger på matriser där de två variablerna klassificering av fara och sannolikhet 

för olycka tas med (Money, 2003).  

Money framhåller några punkter som särskilt viktiga i riskbedömningsmetoder. 

Exempelvis behöver de vara användarvänliga, både för de som ska utföra 

riskbedömningarna och för de som påverkas av resultaten från dem. Dessutom 

är det viktigt att de lyfter fram hur man hanterar identifierade risker och att de 

uppfattas som relevanta för verksamheten. Slutligen måste resultaten presenteras 

på ett allmängiltigt och för de flesta begripligt sätt. Risken finns att resultat av 

exempelvis exponeringsmätningar utfaller som alltför matematiskt komplexa 

vilket leder till att en lekman inte förstår dem, även om de är korrekta (Money, 

2003). 

I en studie av Antonsson et al (2009), fick små företag inom grafikbranschen 

testa och utvärdera olika metoder för riskbedömning slumpmässigt fördelade. 

Dessutom gjordes en expertbedömning av resultatet från riskbedömningarna. 

Studien kom fram till att metoden som uppskattades mest var när en egen metod 

utarbetats som anpassats för företaget. Även checklistorna uppskattades av de 

flesta som testade dem. Expertbedömningen visade dock att bäst kvalitet erhölls 

från bedömningarna som gjorts med hjälp av checklistor. Att jobba efter egen 

metod ställer stora krav på kunskap inom riskbedömningsområdet och stor insikt 

i vilka risker företagen har. 

En riskbedömning ska leda till att risker identifieras, utvärderas och detta ska i 

sin tur leda till åtgärder för att minska risken för att ohälsa uppstår och minimera 

olycksrisken. Det är dock ingen garanti för att ohälsa ändå kan uppstå eller att 

olyckor sker. Varje arbetstagare måste göras medveten om riskerna med 

arbetsmoment, men en riskbedömning med efterföljande åtgärder tar inte 

automatiskt bort riskerna. Montague (2004) lyfter fram risken för att 

riskbedömningar kan bidra till att olyckor och dödsfall sker på grund av att 

arbetstagare invaggats i en falsk trygghet och på så sätt omedvetet utsatts för 

risker i arbetsmiljön.  
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4 Metod 
4.1 Litteraturstudie 
För att klargöra vilka lagkrav som finns och beskriva vad som gjorts inom 

forskningen på området gjordes en litteraturstudie. Artiklar som handlade om 

arbete med kemiska arbetsmiljörisker vid universitet söktes där endast sådana 

som tog upp hur det fungerade och vilka problem som kan finnas valdes ut. 

Även artiklar som tog upp vilken kunskap som finns om risker med arbete med 

kemikalier valdes ut liksom artiklar om riskperception, riskanalysarbete och 

olycksfallshantering. De artiklar som endast beskrev rutiner från enskilda 

universitet valdes bort. Även artiklar som behandlade kemikalier och 

säkerhetsarbete vid större industrier valdes bort då de inte var relevanta i detta 

arbete. Artiklar som beskrev arbete med kemikalier och säkerhetsarbete i länder 

med annan nationell kontext, där andra lagar och regler gäller, togs inte med.  

Litteratursökningarna gjordes i flera databaser. Framförallt användes Scopus, 

Scifinder, Science Direct och Pubmed. Sökord som användes var bl.a. risk 

assessement, chemical management, risk perception, occupational safety, 

regulation. Från Arbetsmiljöverket och IVL Svenska Miljöinstitutet användes 

rapporter som stöd. 

 

4.2 Intervjuer 
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. För att ge utrymme för 

fördjupning inom enskilda frågor genomfördes intervjuerna halvstrukturerade 

där respondenterna enskilt fick svara muntligt på förberedda frågor (Bilaga 1). 

Beroende på svar gjordes uppföljande frågor för att få förtydliganden. För att 

försäkra att svaren uppfattats korrekt eller för att gå djupare in i några 

frågeställningar ställdes kompletterande frågor via e-post under analysarbetets 

gång.  

De som intervjuades var: 

 En laboratoriechef och en inköpsansvarig på rutinlaboratorium.  

 En laboratorieansvarig forskare och en inköpsansvarig på forskningslab. 

 En kemikalieansvarig kemist på rutinlaboratorium. 

 En vaktmästare inblandad i avfallshanteringen 

Urvalet gjordes dels för att kunna ta reda på om det fanns någon skillnad i 

svaren mellan rutin- respektive forskningslaboratorium och dels för att få svar 

från personer med olika positioner och arbetsuppgifter vid institutionen.  

Efter genomförda och inspelade intervjuer transkriberades de ordagrant till 

skriftlig form för att sedan analyseras. Den första delen av analysarbetet bestod i 
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att göra en sammanfattning av det transkriberade materialet, en för varje intervju 

(Bilaga 2). Vidare analyserades materialet genom att dela in frågor och svar i 

olika teman och utifrån dessa sedan göra tolkningar och dra slutsatser (Kvale 

and Brinkmann, 2009). De teman som valdes ut var följande: inköp och 

förteckningar, säkerhetsdatablad, märkning, förvaring, avfallshantering, 

substitution, riskfyllda moment och skyddsåtgärder, riskbedömningar, ansvar 

och befogenheter och stöd från centrala organisationen.  

Efter inledande analyser gjordes en intervju via e-post med skyddsombudet och 

en telefonintervju med laboratorieansvarig för ett av forskningslaboratorierna. 

De intervjuade delgavs det transkriberade materialet och fick läsa rapporten 

innan den fastslogs. De svarande lovades anonymitet, och rapporten skrevs 

endast med information om att det gällde en institution vid Sveriges 

lantbruksuniversitet. Inga namn, vare sig på institution eller personer, nämndes i 

rapporten. 

 

4.3 Studiebesök 
Under arbetets gång gjordes studiebesök på de olika sektionerna för att skapa en 

bild av hur arbetet med kemikalierna gick till. Några metodbeskrivningar 

studerades, liksom rutiner för hantering av säkerhetsdatablad, förvaringsrutiner 

för kemikalier samt avfallshantering.  

 

4.4 Metoddiskussion 

4.4.1 Litteraturstudie 

Sökstrategin var framförallt utgående från de sökord som nämndes i 

metodavsnittet som beskriver litteratursökningen. Träffarna blev omfattande, 

men mycket av funnet material var inte relevant för denna studie som är inriktat 

på hur arbetet med kemiska arbetsmiljörisker fungerar inom universitetsvärlden. 

Länkar till relaterade artiklar följdes och gav i vissa fall nya fynd. Det visade sig 

dock vara svårt att hitta publicerat material om kemikaliesäkerhetsarbete inom 

universitet. Visst material fanns om hur olika lärosäten, framförallt i USA, hade 

tagit fram rutiner för hur kemikaliesäkerhetsarbetet bedrevs på just deras 

universitet. Däremot var det begränsat med forskning eller utvärderingar om hur 

rutinerna tillämpades eller hur de fungerade. 

4.4.2 Intervjuer 

Intervjuer används för att ta reda på vad människor tänker, tycker och hur de 

resonerar i olika frågor. Likaså erhålls kunskap om upplevelser och erfarenheter 

hos respondenterna. Intervjuer kan genomföras ostrukturerat, strukturerat eller 
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halvstrukturerat. I den ostrukturerade formen får respondenten tala fritt kring 

öppna frågor vilket passar bra om intervjuaren inte har kunskap om vad som är 

viktigast inom området. En nackdel med ostrukturerad form är att det blir svårt 

att sammanställa och jämföra resultat från flera respondenters svar. Den 

strukturerade formen däremot kräver att intervjuaren är ordentligt insatt i 

området och frågorna kan ställas med givna graderade svarsalternativ. Det gör 

det lämpligt att använda om många personer ska intervjuas. Svaren blir 

kvantitativa och lätta att sammanställa (Osvalder et al., 2010). 

I detta examensarbete valdes den halvstrukturerade formen. Den karaktäriseras 

av att det är förberedda frågor där respondenten får svara fritt med utrymme för 

att uppföljande frågor kan ställas som kan ge fördjupad förståelse. Intervjuaren 

kan välja ordning på frågorna beroende på vad respondenterna svarar. 

Intervjuaren behöver dock ha en tydlig bild av vad som är väsentligt. Strukturen 

gör att det går att jämföra svaren från olika respondenter.  

Nackdelen med intervjustudier är att det finns risk att den som intervjuar 

påverkar respondenten genom att till exempel ställa ledande frågor. 

Respondenten kan också lockas att ge svar som den tror att intervjuaren 

förväntar sig. Det kan vara svårt att dra långtgående slutsatser från svaren i en 

intervjustudie eftersom det är isolerade svar från ett begränsat antal personer. 

Dessutom behöver det som svaras inte nödvändigtvis vara sant och svaren kan 

dessutom misstolkas av intervjuaren (Osvalder et al., 2010). 

Som alternativ metod i denna studie hade fokusgruppsintervjuer kunnat 

användas. I en sådan studie utförs intervjuerna i grupper med representanter från 

lämpliga områden. Gruppen diskuterar kring valda teman och samtalen styrs av 

en ledare (Osvalder et al., 2010). Detta hade kunnat fånga in den samlade bilden 

av de undersökta sektionernas kemikaliesäkerhetsarbete. En fördel skulle ha 

varit att färre intervjutillfällen hade behövts och att fler personer hade kunnat 

ingå i studien. En nackdel med den typen av intervjuer är att svaren kan 

påverkas av vilka personligheter som ingår i gruppen. Exempelvis kan 

dominerande personers åsikter bli mer framträdande medan mer tillbakadragna 

personers erfarenheter får svårt att komma fram (Osvalder et al., 2010). Med 

begränsad kunskap om gruppsammansättningar på den undersökta arbetsplatsen 

ansågs dock inte denna metod som lämplig i detta arbete. 

4.4.3 Studiebesök 

I studien gjordes studiebesök vid några tillfällen där examensarbetaren fick ta 

del av rutiner vid laboratorierna. Fler och längre besök vid laboratorierna hade 

kunnat ingå i studien men tidsåtgången, främst för laboratoriernas personal, 

gjorde detta svårt. En fördel med fler och längre besök hade varit att få se hur de 
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verkligen arbetar. De besök som nu gjordes var mer av guidande karaktär där 

dokument och exempel på rutiner förevisades. Risken med ett sådant arbetssätt 

är att väsentlig information från det vanliga arbetet missas.   
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5 Resultat och diskussion 
Att hantera risker med kemikalier ansågs av alla de intervjuade personerna vara 

ett område som kan vara komplicerat och svårt ha kontroll över. De hade alla 

gemensamt att de förstod att det fanns krav från lagstiftningen att leva upp till 

men att det var svårt att veta vilka krav som egentligen gällde för deras arbete 

med kemikalierisker. De hade alla intentionen att leva upp till kraven men var 

osäkra på var de skulle få bästa informationen till hur ett framgångsrikt 

arbetsmiljöarbete skulle ske. De hade delvis gjort egna försök till system för att 

leva upp till kraven. Det som kom fram i studien var att varje sektion jobbade i 

princip enskilt med egna system för att lösa säkerheten. Personalens olika 

bakgrund, utbildningar och intresse för kemikaliesäkerhetsfrågor bidrog med 

största sannolikhet till att resultaten gav olika utfall. 

Trots att det fanns områden där sektionerna inte hade kunskap om vad som 

krävdes för att leva upp till lagar och regler så visade det sig att de med egna 

erfarenheter och kunskaper hade skapat ett kemikaliesäkerhetsarbete som ger de 

anställda en relativt säker plats att arbeta på.  

 

5.1 Inköp och förteckningar 
Det finns inga egentliga regler omkring hur inköp av kemiska produkter ska gå 

till. I föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1), finns dock en 

uppmaning att ta hänsyn till arbetsmiljö när varor köps in. Något att tänka på är 

att kemikalier som köps in måste riskbedömas för att undersöka om den nya 

kemikalien kan ge upphov till någon ny risk. Reach-förordningen kräver också 

att kemikalien används endast på det sätt som anges i säkerhetsdatabladet från 

leverantören. Kemiska ämnen ska också förtecknas och i förteckningen ska bl.a. 

förvaringsplats och farlighet anges (Arbetsmiljöverket, 2011b).  

De studerade sektionerna hade förteckningar över sina kemikalier i ett 

gemensamt kemikaliehanteringssystem som heter KEMIA. Där förs information 

om alla inköpta kemikalier in och länkar finns till säkerhetsdatablad och 

information om förvaringsplats finns. Ett problem med systemet på institutionen 

är att inte alla har tillgång till inloggningsuppgifter, så förteckningarna är inte 

tillgängliga för all personal. Personalen är hänvisad till att gå via de 

kemikalieansvariga som har inloggningsrättigheter. Ett av 

forskningslaboratorierna angav dock att listan från KEMIA skrivits ut och satts 

in i samma pärm som säkerhetsdatabladen sitter i. Det är en metod som fungerar 

så länge förteckningen hela tiden uppdateras i takt med inköp av nya kemikalier 

eller borttagandet av någon av de gamla kemikalierna.  

I den av Meyer beskrivna MICE-metoden ges exempel på hur de i Management-

steget beskriver hur inköp och förteckningar hanteras (Meyer, 2012). 

Beställningar görs från företag som de har avtal med, ankomstkontroll utförs och 
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följs av registrering av den inköpta kemikalien till en databas. Det liknar i stort 

sett den procedur som alla de intervjuade vid SLU informerat om.  

Vid Los Alamos National Laboratory i USA har det implementerats ett system 

för integrerat säkerhetsarbete (ISM Integrated Safety Management) (Cournoyer 

et al., 2005) där en databas för kemikalieinventering är central för att hålla 

kontroll på kemikalier i verksamheten. De lyfter fram fördelar som att tiden för 

att leta efter en kemikalie minskas och chansen att hitta en kemikalie hos någon 

annan inom organisationen ökar. Båda dessa fördelar bidrar till att risken för att 

det beställs kemikalier som redan finns i huset minskar. Därmed minskar också 

avfallsmängden på längre sikt. De varnar dock för svårigheter med att hålla ett 

sådant system aktivt och aktuellt. Om det inte är korrekt information i systemet 

finns risken att det inte används.  

En stor fördel med att ha förteckning i en databas är att det går lätt att 

kontrollera om kemikalien finns i lager så att inte onödiga beställningar görs. 

Det förutsätter dock att all berörd personal har tillgång till databasen och att den 

hela tiden hålls aktuell. Inom institutionen finns en ambition att databasen 

KEMIA ska vara aktuell men risken finns att placerings- och mängdangivelserna 

kan vara kritiska punkter i systemet. Bristen på tillgängligheten till KEMIA för 

all berörd personal betyder att kravet på att förteckning över kemiska riskkällor 

ska finnas inte efterlevs (§13 AFS 2011:19).  

 

5.2 Säkerhetsdatablad 
Säkerhetsdatablad är grunden för att kunna göra riskbedömningar med god 

kvalitet. De ska innehålla all information som kan behövas för att bedöma vilka 

risker som kan finnas med kemiska ämnen. Där ska även stå om hur 

avfallshantering ska gå till. Enligt Reach är leverantörer skyldiga att lämna med 

säkerhetsdatablad på svenska tillsammans med de kemikalier som de säljer inom 

Sverige. 

De i examensarbetet undersökta laboratorierna förlitar sig helt på informationen 

som de kan hämta från säkerhetsdatabladen. I både säkerhetspolicy och 

metodbeskrivningar hänvisas till säkerhetsdatabladen för kemikalier som 

används i deras verksamhet. Alla intervjuade svarade att de har pärmar med alla 

samlade säkerhetsdatablad. På några av laboratorierna var det blandat 

säkerhetsdatablad på engelska och svenska. De hävdade att det inte fanns något 

behov av att alla skulle finnas på engelska och att alla svensktalande också 

förstår engelska. Det var endast ett av laboratorierna som hade en uppsättning 

både på engelska och svenska. Det ena forskningslaboratoriet, som i perioder 

har personal från andra länder, tyckte trots det att det inte fanns behov av både 

svenska och engelska säkerhetsdatablad. Där sades att alla som arbetar på 

laboratoriet förstår svenska när de läser. Kan det förfarandet bero på att 
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uppdateringen av dessa samlingar inte prioriteras? Samma laboratorium hade ett 

eget utformat säkerhetsprotokoll som de använde vid introduktion av 

nyanställda. Detta dokument var utformat på engelska.  

I föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker står att dokument ska finnas på ett 

språk som alla i personalen förstår. Det står samtidigt att för berörd personal 

som inte förstår svenska kan det räcka med en muntlig översättning. Dessutom 

står det att det normalt krävs att alla ska ha tillgång till informationen när som 

helst under arbetstiden. Det skulle betyda att en icke svensktalande alltid måste 

arbeta samtidigt som en svensktalande så att den kan översätta exempelvis ett 

säkerhetsdatablad vid behov. Föreskriften ger inte helt tydliga riktlinjer vilket 

kan göra det svårt att tolka och förvirring kan uppstå.  

Nätverket CLEEN (Chemical Legislation European Enforcment Network) 

jobbar med att koordinera och upprätthålla efterlevnaden av EU’s 

kemikalielagstiftning. De bestämde under en konferens 2001 att driva ett projekt 

där bland annat säkerhetsdatabladens kvalitet skulle studeras. Projektet kom att 

kallas ECLIPS som står för ”European Classification and Labelling Inspections 

of Preparations, including Safety Data Sheets”. Det mynnade ut i en slutlig 

rapport 2004 (ECLIPS, 2004). Från Sverige fanns statistik tio år tillbaka i tiden, 

och resultaten visade en del nedslående siffror. 10 % av de kontrollerade 

säkerhetsdatabladen hade allvarliga brister, som att kemikalien inte var 

klassificerad och farosymboler, riskfraser och taktil märkning kunde saknas. De 

hade så allvarliga brister att de till och med blev rapporterade till polisen. 50 % 

av de säkerhetsdatabladen som undersöktes hade medelallvarliga brister, som att 

vissa risk- eller skyddsfraser saknades och att klassificering var felaktig. 

Ytterligare 20 % hade mindre allvarliga brister med små felaktigheter i 

riskfraseringen och rubriceringen på säkerhetsdatabladen kunde vara felaktig. 

Det betyder att endast 20 % av de kontrollerade säkerhetsdatabladen var felfria. 

Den EU-gemensamma förordningen REACH har lagt ett större ansvar på 

leverantörer att informationen på säkerhetsdatabladen ska vara korrekt och 

uppdaterad för att minimera risker för missförstånd vid bedömning av riskerna 

hos slutanvändaren. Förordningen trädde i kraft 2007 så förhoppningsvis skulle 

en undersökning av säkerhetsdatabladens korrekthet i dag visa förbättrade 

resultat.  

En gemensam brist för de flesta laboratorierna var att de inte hade kontroll över 

om säkerhetsdatablad fanns i pärmarna för kemikalier som inte längre fanns i 

lager. Det sågs inte som en säkerhetsrisk eftersom ingen kommer att läsa 

säkerhetsdatablad som inte är kopplat till en kemikalie i lager. Men ju fler 

säkerhetsdatablad som finns i pärmarna desto svårare blir det att leta upp de som 

är aktuella, och risken för sammanblandningar ökar.  

Att hålla pärmar med säkerhetsdatablad uppdaterade underlättas om det finns 

rutiner vid ankomst där kontroll att ett säkerhetsdatablad på svenska följer med 
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kemikalien görs. För att hålla pärmarna aktuella kan en regelbunden inventering 

av förråd krävas där jämförelser görs mot säkerhetsdatabladspärmarna. Det är en 

tidskrävande rutin som antagligen får låg prioritet i en tidspressad verksamhet.  

 

5.3 Märkning  
Det globala harmoniseringssystemet för klassificering och märkning av 

kemikalier (GHS) har ett viktigt syfte och det är att skydda användare från att 

drabbas av ohälsa eller olyckor orsakade av användning av kemikalier i deras 

verksamheter. En tydlig märkning underlättar för användaren att bedöma vilka 

skyddsåtgärder som behövs för att undvika olyckshändelser eller vilken 

hantering som krävs för att arbetet inte ska leda till ohälsa.  

Alla de intervjuade hade uppmärksammat att de gamla orange 

märkningssymbolerna håller på att fasas ut och bytas till de nya 

faropiktogramen. Ett av forskningslaboratorierna hade en inplastad plansch med 

faropiktogramen utskriven och uppsatt på laboratoriet. De intervjuade hade en 

känsla av att de flesta känner till de nya märkningssymbolerna. Däremot kunde 

de inte påminna sig att det getts någon specifik genomgång av de nya 

faropiktogramen. Enligt de intervjuade märks kärl innehållande lösningar som 

de själva preparerat med vad kärlet innehåller och vem som gjort lösningen. 

Dock fanns det olika rutiner omkring märkning med faropiktogram. I flera fall 

användes inte faropiktogram på de egna kärlen.  

Sales et al (2007), beskriver i flera steg, baserat på erfarenheter från allvarliga 

olyckor, hur säkert arbete i laboratorium bör utformas. Där är en av punkterna 

att införa tydliga regler för märkning för att undvika felhantering av kemikalier. 

De betonar också vikten av att personalen måste vara tränad i att hantera 

riskerna i arbetet med farliga kemikalier. Denna träning måste också gälla 

tillfällig personal trots att sådan kan uppehålla sig relativt kort tid i laboratoriet, 

exempelvis lokalvårdare.  

För att syftet med att informera användarna om riskerna med en kemikalie ska 

uppnås krävs att användaren förstår symbolerna. I de undersökta laboratorierna 

finns mycket kunskap om kemikalier, men en genomgång av de nya 

faropiktogramen skulle ytterligare öka deras chans att hantera kemikalierna på 

ett mindre riskabelt sätt. En olycka kan komma plötsligt och då kan det vara av 

värde att kunna reagera snabbt. En förutsättning för att reagera rätt är att tydlig 

information finns och förstås.  

 

5.4 Förvaring  
Förvaring av farliga kemikalier ska utformas så att hälso- och olycksfallsrisker 

förebyggs. Det kan betyda att förvaring i ventilerade skåp krävs och att 
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kemikalier förvaras åtskilda från varandra. Risker för läckage kan behöva 

kontrolleras. Endast den mängd som behövs för arbetet ska förvaras på 

arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2011b). 

Institutionen är lokaliserad i en relativt ny byggnad med goda förutsättningar för 

att förvara kemikalier på ett tillfredsställande sätt. Ett särskilt rum finns för 

låsbara ventilerade skåp. 

Dessa skåp utnyttjas av alla 

sektionerna, men vid en sektion 

förekommer, trots de goda 

förutsättningarna, en hel del 

förvaring på labbänkar och i 

oventilerade skåp i laboratoriet 

(Figur 3). Personen som 

representerar det laboratoriet i 

studien anger att orsaken till den 

bristfälliga förvaringen är dålig 

samordning mellan personalen på 

laboratoriet. Laboratoriet har ingen 

tydlig laboratoriechef vilket kan bidra 

till att ingen känner det övergripande ansvaret för att styra upp exempelvis 

förvaringen. En annan orsak att det slarvas med förvaring kan vara att rummet 

med de låsta ventilerade skåpen ligger en bit bort i korridoren.  

En viktig aspekt i förvaringssammanhang är att 

tänka på vilka kemikalier som får samförvaras och 

vilka som är farliga att förvara i samma utrymme. 

Syror och baser är exempel på kemikalier som inte 

är lämpliga att förvara tillsammans. De intervjuade 

visade god kunskap om det och meddelade att de 

hade separata förvaringar för exempelvis syror och 

baser (Figur 4). Undantaget var laboratoriet som 

brukade slarva med den ventilerade förvaringen. 

Där förekom till viss del att syror och baser kunde 

förvaras bredvid varandra. Orsaken ansågs vara 

densamma som i fallet med förvaring av 

lösningsmedel i oventilerade skåp på laboratoriet.  

 

 

     

Figur 3 Förvaring av t.ex 

läsningsmedelsblandningar i oventilerade skåp 

Figur 4 Separerad förvaring av 

syror och baser 
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5.5 Avfallshantering 
De som lämnar kemikalier för destruktion är ansvariga för att mottagaren får 

information om vad det lämnade avfallet består av. Förvaringen av avfall ska 

ske på ett säkert sätt vilket till exempel betyder att ett frätande avfall ska stå i 

invallning för att undvika läckage om kärlet går sönder (Arbetsmiljöverket, 

2011b).   

Avfallshanteringen vid institutionen börjar på laboratorierna där avfallet samlas 

i kärl som förvaras antingen i ett dragskåp eller i ventilerat skåp avsett för avfall. 

Med jämna mellanrum beställer sektionerna hämtning av det farliga avfallet som 

då hämtas av institutionens vaktmästare. Det transporteras till ett ventilerat rum 

för vidare hämtning av ett avfallshanteringsbolag. De som lämnar avfallet till 

vaktmästaren måste ha märkt kärlet med vad det innehåller. Sorteringen av 

avfallet görs sedan av firman som kommer och hämtar avfallet för vidare 

destruktion.  

Vissa avfallskärl var inte märkta med faro-ord 

utan bara med namn på det som fanns i 

avfallskärlen (Figur 5). En orsak till att 

avfallskärlen inte märks tydligare skulle kunna 

vara att personalen tycker sig ha kontroll över 

vilka risker som finns med dessa kärl, de vet 

själva vad de hällt i och har god kunskap om 

riskerna vid användandet. Risken med att inte 

märka flaskor med symboler är att det vid 

exempelvis en spillolycka eller felhantering 

inte går tillräckligt snabbt att förstå vilka 

åtgärder som krävs för att förhindra att det blir 

allvarliga konsekvenser av sådana händelser. 

Avfallen hanteras dessutom i slutändan av 

personal som inte var med när kärlet fylldes 

och alltså inte har den naturliga kunskapen om 

historien bakom innehållet. Då är betydelsen av ordentlig märkning av yttersta 

vikt. Förvaring av större mängder kemikalier eller kemikalieavfall i dragskåp är 

inte lämpligt men kan accepteras om det finns invallningssystem som hindrar 

utsläpp i laboratoriet vid ett eventuellt läckage.  

Avfallsdestruktion är en dyr tjänst och ju mindre information som lämnas om 

innehållet desto dyrare blir hanteringen. Det är alltså viktigt att ha kontroll över 

sitt avfall så att inte pengar i onödan behöver läggas i den delen av hanteringen. 

Sektionerna har bra rutiner för avfallshanteringen men en utökad märkning med 

faro-ord skulle vid en eventuell olycka eller vid spill kunna bidra till att 

chanserna ökar att hanteringen sker på ett korrekt och säkert sätt.  

 

Figur 5 Avfallskärl utan 

varningsord 
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5.6 Substitution 
Substitutionsprincipen innebär att val av kemiska produkter ska göras så att 

riskerna i arbetsmomenten blir så små som möjligt. En avvägning ska göras där 

kombinationen av den kemiska riskkällan tillsammans med andra 

arbetsmiljörisker ska beaktas i den sammanlagda riskbedömningen 

(Arbetsmiljöverket, 2011b). 

De intervjuade personerna var alla medvetna om substitutionsprincipen men inte 

helt på det klara med vad lagen kräver. Personerna från rutinlaboratorierna 

framhöll att det som hindrar substitution inom deras verksamhet var att de 

arbetar efter metoder i uppdragsverksamhet där en substitution skulle innebära 

långa valideringsperioder innan ett byte kunde ske vilket varken de eller kunden 

är intresserade av. Syftet för en substitution skulle främst vara att förbättra en 

metod för att få den känsligare med säkrare resultat. En av de tillfrågade sa så 

här: 

”Huvudsyftet är nästan aldrig att vi ska byta metod för att få bort 

kemikalien utan det finns andra anledningar. Att vi vinner ”det och 
det”, och på köpet får vi bort den där extra farliga kemikalien.” 

Även forskningsgruppernas främsta drivkraft för att byta ut en kemikalie var 

att få förbättrade och säkrare resultat. Forskarna arbetar ofta med metoder 

som andra har använt i tidigare forskning. För att vara säker på att få liknande 

resultat så är utbyte av kemikalier inte något eftersträvansvärt. Om de i 

utveckling av metoder testar två kemikalier och båda fungerar lika bra så 

väljer de den minst farliga, men det viktigaste är resultatet.  

Både rutin- och forskningslaboratorierna nämnde några substitutioner som 

genomförts de senaste åren. Ett ämne som byttes ut på grund av krav från 

myndigheterna var hydracinsulfat som är cancerogent. Fenol är ett annat 

ämne som fasats ut gradvis och används inte längre i samma utsträckning som 

tidigare.  

Att byta ut kemikalier kräver en grundlig riskbedömning för att undvika att 

det som ersätter den farliga kemikalien inte för in nya risker. I 

riskbedömningen ska hänsyn tas till hela arbetsmomentet, inte bara själva 

kemikalierna. Ett byte av en kemikalie kan exempelvis innebära att det, för att 

uppnå samma effekt som tidigare, måste införas ett moment där ett 

ergonomiskt problem tillkommer. Substitution kan också leda till att ett 

moment behöver läggas till där nackdelarna med den nya kemikalien måste 

justeras med hjälp av en annan kemikalie som i sin tur är ohälsosam. Ett 

exempel är inom tillverkningsindustrin där ett byte till vattenbaserad 

kemikalie i polyuretantillverkningen ledde till att produkternas ytor fick 

vaxbeläggning. För att få bort den beläggningen infördes ett reningssteg med 
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teknisk bensin. Det betydde att del av vinsten med att byta till vattenbaserat 

system minskade (Antonsson, 1995). 

I rapportens studerade verksamhet är brist på resurser en bidragande orsak till 

att inte substitutionsfrågan är mer aktiv. De svarande antyder att en validering 

för att utreda om en substitution skulle vara möjlig har svårt att rymmas inom 

deras ramar i arbetet. Det skulle leda till lång tids arbete och det kräver både 

tid och pengar.  

 

5.7 Riskfyllda moment och skyddsåtgärder 

5.7.1 Lösningsmedel 
Det finns inga gränser för hur stor mängd brandfarliga ämnen, exempelvis 

lösningsmedel, som får förvaras i ett laboratorium men enligt 

sprängämnesinspektionens föreskrift om hantering av brandfarliga vätskor bör 

endast dagsbehovet av den brandfarliga vätskan vara framme i laboratoriet. 

Övrigt lager bör vara i ett särskilt förråd för lösningsmedlen 

(Sprängämnesinspektionen, 2000). Även föreskriften om kemiska 

arbetsmiljörisker säger att mängden av en riskkälla ska begränsas om det kan 

bidra till att risken minskas (Arbetsmiljöverket, 2011b). 

Sektionerna arbetade bland annat med organiska lösningsmedel, några 

cancerogena och fosterskadande ämnen samt för övrigt vanligt förekommande 

kemikalier som exempelvis syror och baser. En sektion hanterar kemikalie som 

har hög tendens att damma. Respondenterna från rutinlaboratorierna uppgav att 

det fanns instruktioner för de metoder som används och vid ett av laboratorierna 

gicks metoder igenom tillsammans med arbetsledare med påföljande signering. 

Det betyder att alla teoretiskt ska ha kunskap om risker med kemikalier som 

ingår i arbetsmomenten. På forskningslaboratorierna utförs mycket av 

laboratoriearbetet i enlighet med tidigare beskrivna metoder från vetenskapliga 

artiklar. Sådana artiklar innehåller inte information om risker med beskrivna 

metoder. Det ställer krav på att riskbedömningar utförs vid varje nytt val av 

metod. Här lutar sig forskningslaboratorierna mot den generella 

säkerhetsgenomgången i kombination med uppmaning att läsa 

säkerhetsdatabladen till kemikalier som ingår i försöken.  

En av de som arbetade med organiska lösningsmedel betonade att de var 

medvetna om att eld inte fick förekomma i deras laboratorier på grund av den 

höga brandrisken men denna typ av kemikalie. Vid en eventuell brand är risken 

överhängande för stora explosioner om stora mängder lösningsmedel finns i ett 

öppet laboratorieutrymme. Den andra personen som arbetade i laboratorium med 

lösningsmedel var medveten om riskerna med att de förvarar en del 

lösningsmedel i många flaskor på labbänkar och i oventilerade vanliga 

laboratorieskåp och ansåg att det beror på dålig samordning mellan de som utför 
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arbeten med ämnena. Det fanns en tendens att alla använder sina egna flaskor till 

respektive försök vilket har lett till att många flaskor av samma sort förvaras i 

laboratoriet istället för att alla använder en flaska gemensamt. En annan 

förklaring till beteendet ansågs vara att det tycktes vara i sin ordning eftersom 

lösningsmedlen var av låg koncentration. Dock konstaterades att mängden 

sammanlagt troligen ändå överskred vad som anses lämpligt i ett laboratorium. 

Det betyder att trots att de verkar medvetna om riskerna med många öppna 

flaskor så underskattas eller ignoreras risken ändå. De som arbetar på 

laboratoriet verkar jobba var och en för sig utan någon styrning från en ledning 

vilket kan ha bidragit till att tydliga rutiner och regler saknas och alla jobbar 

självständigt på ”sitt sätt”. 

5.7.2 Cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen (CMR) 

Vid arbete med cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen 

(CMR-ämnen) ska register föras över de som blir exponerade för en dos så stor 

att risk för att drabbas av ohälsa finns (Arbetsmiljöverket, 2011b). För allt arbete 

med CMR-ämnen krävs att en dokumenterad utredning finns som visar att det 

inte är tekniskt möjligt att ersätta de CMR-ämnen som de använder.  

Inget av de laboratorier som ingått i undersökningen hanterar sådana mängder 

eller arbetar på ett sådant sätt att någon utsätts för så hög exponering att ett 

register behövs. De tillfrågade kunde inte komma ihåg att de varit med och tagit 

fram alternativt sett något dokument där det utretts huruvida det är tekniskt 

möjligt att ersätta de CMR-ämnen som används. Anledningen till att det inte 

gjorts är troligen på grund av att det inte funnits kunskap om att det lagkravet 

finns.  

5.7.3 Hygieniska gränsvärden och Reachförordningen 

Föreskriften om hygieniska gränsvärden finns för att förebygga att arbetstagare 

exponeras för ohälsosamma nivåer av luftföroreningar. Medvetenheten hos de 

intervjuade personerna om att en sådan föreskrift finns var låg. Alla de 

undersökta laboratorierna arbetar på ett sådant sätt att risken för att de exponeras 

för farliga luftföroreningar i doser över hygieniska gränsvärden är minimal. 

Medvetenheten om Reachförordningen var även den relativt låg. 

Reachförordningen kräver bland annat att laboratorier har kontroll över vilka 

ämnen som är tillståndspliktiga. Bristen på kunskap inom dessa båda områden 

skulle kunna betyda att det av misstag används kemikalier som inte är lämpliga 

ur hälso- eller miljösynpunkt.  

5.7.4 Introduktion och metodgenomgångar med nya medarbetare  
Arbetsgivare har skyldighet att informera arbetstagare om vilka risker som finns 

i arbetet med de kemiska riskkällor som hanteras. Information ska också ges om 

hur riskerna kan förebyggas. Dokument med den typen av information ska 

finnas tillgänglig på ett språk som hela personalen använder (Arbetsmiljöverket, 

2011b). 
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En generell säkerhetsgenomgång sker för alla nyanställda i de undersökta 

laboratorierna. Vid forskningslaboratorierna gås metoder igenom med en 

handledare, om den som ska utföra arbetet är student. För övrigt arbetas det 

självständigt och det är ofta metoder beskrivna i vetenskapliga artiklar som följs. 

Den intervjuade forskaren betonade vikten av att alltid läsa säkerhetsdatabladen 

till kemikalier som används. Utifrån det får alla sedan göra riskbedömningar 

inför sina försök i laboratorierna. Ansvaret för det ligger dock på varje person 

som arbetar i gruppen. Om inte en riskbedömning utförs för de metoder som 

testas finns stor risk att några viktiga förebyggande eller skyddande åtgärder 

missas och risken för olycka eller exponering för något hälsovådligt ökar 

(Money, 2003).  

Rutinlaboratorierna har fastslagna metoder som gås igenom och genomgången 

signeras av den som ska utföra metoden. Det faktum att de använder 

rutinmässiga metoder gör att det är lättare att få kontroll över riskerna i sitt 

arbete. Alla genomgår också en utbildning för kvalitetsarbete på laboratorium 

som ges inom standardiseringssystemet (ISO). Utbildningen ger alla en bra 

grund att stå på inför arbete inom institutionen. 

Vid Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (tekniskt universitet i Lausanne, 

Schweiz) har ett riskhanteringssystem implementerats. Det kallas MICE som 

står för Management, Information, Control och Emergency. I Management-

steget ingår bl.a. introduktion för nyanställda, informationsskyltar till alla 

laboratorier, kartläggning av risker i laboratorierna och ett webbaserat 

rapporteringssystem. Informationssteget innehåller aktiviteter som ”workshops” 

för all personal och skrivna instruktioner liksom regelbundna nyhetsbrev om 

säkerhetsfrågor. De har också infört web-baserat informationsmaterial i form av 

exempelvis instruktionsfilmer. Kontrollsteget innebär att laboratoriernas 

säkerhetsarbete gås igenom regelbundet för att säkerställa att arbete utförs 

säkert. Slutligen, i Emergency-steget utbildas personalen i hur de ska agera vid 

en eventuell olycka (Meyer, 2012). 

Metoderna beskrivna av Meyer tyder på ett kontinuerligt och aldrig avstannande 

arbete med säkerhetsrutiner. Vid de undersökta sektionerna vid SLU är vissa av 

rutinerna någonting som utförs en gång utan att följas upp, exempelvis gås 

olyckshantering igenom vid genomgång av säkerhetspolicyn men sedan saknas 

kontinuerlig uppdatering och övning. Skyddsronder genomförs regelbundet, 

men de är enligt personer som intervjuats av generell form. Kemiska risker tas 

inte upp som ett specifikt område utan ses över i stora drag. Exempelvis 

kontrolleras dragskåpens funktion, nöd- och ögonduschars funktion, 

brandutrustning samt förvaring av kemikalier.  

De laboratorier som ingått inom ramen för examensarbetet arbetar delvis som de 

gör vid universitetet i Lausanne men skulle kunna ha stor nytta av att försöka 

implementera fler delar av deras arbetssätt i sin verksamhet vid SLU. 



33 
 

Introduktion av nyanställda genomförs även om det sker i olika grad beroende 

på om det är vid forskningslab eller rutinlab. 

5.7.5 Personal som vistas tillfälligt i laboratorierna 
En riskgrupp som är lätt att glömma bort i kemikaliesäkerhetsarbetet är personal 

som rör sig i laboratorierna men som inte ingår i den ordinarie personalstyrkan 

utan är personal utifrån. Exempel på sådana är lokalvårdare, hantverkare och 

tekniker som arbetar med underhåll av utrustning till exempel.  

Alla intervjuade ansåg att de hade kontroll på hantverkare och tekniker som 

enligt dem aldrig lämnades ensamma i laboratorierna, eller åtminstone inte utan 

att först få en genomgång av vilka risker som finns i rummet och kring 

utrustningar. Vissa rum hade förbudsskyltar för att förhindra obehöriga att gå in 

utan lov. De var dock överens om att lokalvårdarna kanske kan vara utsatta för 

en viss risk även om de hade den gemensamma uppfattningen att riskerna bör 

vara låga eftersom lokalvårdare ”….endast städar golven och tömmer 

papperskorgarna”. När frågan kom upp om hur de tror att lokalvårdaren skulle 

hantera en eventuellt utspilld farlig kemikalie så visste de inte om den 

personalkategorin tränats i den typen av situationer. De hade inte själva varit 

med och informerat om något sådant till företaget som lokalvårdarna är anställda 

av. Med tanke på att en vanlig olycka är just när tillfällig eller oerfaren personal 

vistas i laboratorier (Sales et al., 2007) så skulle en sådan rutin vara av stort 

värde.  

5.7.6 Olycksfallsberedskap 
En paragraf i föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker berör 

olycksfallsberedskap. Där står bland annat att ”övningar ska genomföras i den 

omfattning som behövs för att beredskapsplanen ska följas då en olycka eller en 
nödsituation uppstår” (Arbetsmiljöverket, 2011b).  

Respondenterna berättade om en säkerhetsrutin eller säkerhetspolicy som gås 

igenom när personer anställs och som ska signeras efter genomgång. En av de 

svarande påpekar dock att det troligen är en rutin som inte repeteras regelbundet 

vilket tros leda till att kunskaperna om olyckshantering kan falla i glömska.  

Forskning har visat att beslutsfattande sker på olika nivåer. Jens Rasmussen 

(Rasmussen, 1983), har beskrivit det i en modell som han kallar SRK-modellen. 

Förkortningens står för Skills, Rules och Knowledge. Färdighetsbaserat 

beteende (Skills) är handlingar som görs med automatik och går på rutin. 

Regelbaserat beteende (Rules) syftar på handlingar som utförs efter regler och 

rutiner som lärs in. På den sista nivån, kunskapsbaserat beteende (Knowledge), 

utförs handlingar där aktivt tänkande krävs i situationer som är nya och okända. 

Det finns ingen distinkt gräns mellan de tre nivåerna. Beteendet som används 

beror bland annat på hur mycket träning som utförts för en viss situation. Ju mer 
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färdighetsbaserat beteende som kan användas desto snabbare beslut kan fattas 

och det kan vara avgörande för utgången i ett olycksmoment. 

Om ett moment har övats finns större chans att det i en krissituation kan plockas 

fram minnen som ger underlag för bra beslut för att lösa krissituationen snabbt. 

Tyvärr påverkas förmågan att hantera exempelvis informationsinhämtning av 

stress. I många fall uppstår ett så kallat tunnelseende då viktig information kan 

missas för att förmågan att se utanför den aktiva krisen är nedsatt. 

Stresståligheten kan dock ökas genom att öva olika krissituationer (Osvalder and 

Ulfvengren, 2010). 

För att uppehålla medvetenheten om risker vid arbete med farliga kemikalier 

krävs ständiga påminnelser och möjlighet till träning, även till erfaren personal. 

Ett sätt skulle vara att exempelvis ha olycksövningar. Detta föreslås också av en 

av de intervjuade som pratade om att det skulle kunna ordnas exempelvis ett 

”kemikaliespill” och låta personalen öva på hur ett sådant ska tas om hand 

utifrån att det som spillts kan vara något brand- eller hälsofarligt. 

 

5.8 Riskbedömningar 
Riskbedömningar ska göras ”utifrån de riskkällor och situationer som man kan 

tänka sig uppstår”. Resultatet av riskbedömningen och beslut om åtgärder ska 

dokumenteras (Arbetsmiljöverket, 2011b).  

Alla de intervjuade svarade nekande på frågan om de utförde dokumenterade 

riskbedömningar, men vid ett av rutinlaboratorierna hade en dokumenterad 

riskbedömning genomförts med anledning av att en person var gravid. För övrigt 

gjordes en typ av riskbedömningar genom att metoder gicks igenom och 

ingående kemikaliers säkerhetsdatablad lyftes fram och fanns sparade i pärmar. 

Genom detta förfarande tycktes det finnas en tanke om att information om risker 

delats med personalen. Alla som börjar arbeta i deras laboratorier får en typ av 

säkerhetsgenomgång vid början av anställningen. Vissa arbetade med 

”körkortsförfarande” där risker muntligt gås igenom. I metoderna kunde stå 

exempelvis att ett ämne är reproduktionsstörande men inte hur man ska arbeta 

för att skydda sig. Alternativt kunde det stå generellt att allt arbete med 

lösningsmedel ska utföras i dragskåp. För övrigt hänvisades till 

säkerhetsdatablad för respektive ämne. En riskbedömning är en aktivitet som 

ska utföras dels vid införande av ny metod eller vid användning av en ny 

kemikalie men även vid införande av ett nytt instrument. Dessutom bör 

riskanalyser ses över regelbundet bara för att kontrollera att inga förändringar 

har skett sedan senaste riskbedömningen. Arbetsmiljöverket föreslår årliga 

uppdateringar av riskbedömningar.  

Vid riskbedömningar bör flera personer medverka eftersom det är just 

bedömningar som ska göras. Bedömningar kan vara godtyckliga och leda till 
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olika åtgärdsbeslut beroende på vem som bedömer (Montague, 2004). Chansen 

att det blir korrekta bedömningar ökar om fler personer med olika bakgrund är 

med vid riskbedömningar så att olika erfarenheter tas tillvara.  

Aven (2014) har i sin artikel, som handlar om ett nytt sätt att se på riskhantering, 

beskrivit de olika termerna riskhantering och riskbedömning. Riskhantering 

täcker allt som innefattas i att hantera risker och syftar till att undvika oönskade 

händelser. I en riskbedömning beskrivs olika alternativa orsaker som kan bidra 

till en oönskad händelse. Riskbedömningen ger underlag för åtgärdsbeslut som 

ska leda till minskade risker. I riskbedömningen tas hänsyn till oförutsägbara 

saker som kan påverka risker med ett arbetsmoment. Dessutom bör 

riskbedömningarna påverka kostnadsanalyser så att de blir utförda med hänsyn 

till riskerna.  

Ouédraogo (2011) föreslår en metod för riskanalyser att använda inom 

forsknings- och utbildningsväsendet. Metoden kallas LARA som står för 

Laboratory Assessment and Risk Analysis (laboratoriebedömningar och 

riskanalyser). Den består i stora drag av två delar; riskidentifiering och 

riskvärdering. I riskvärderingen tas hänsyn till de speciella förhållandena som 

kan förekomma inom forskning och utbildning som exempelvis de snabba 

förändringar av metoder som kan ske på forskningslaboratorier eller att 

övningstillfällen i hur säkert arbete utförs många gånger saknas för både lärare 

och studenter. I metoden ingår att bedöma sannolikheten för en skadlig händelse 

och konsekvenser av samma händelse. Ett så kallat labkritiskt index tas fram där 

identifieringen av riskkälla vägs ihop med sannolikheten för att en oönskad 

händelse sker. För att beräkna sannolikheten görs, i brist på statistik om 

olycksfrekvens, en uppskattning av risken baserat på hur mycket tid som ägnas 

åt olika arbetsmoment. Vidare tas hänsyn till hur en oönskad händelse kommer 

att påverka exempelvis ekonomin, miljön eller människors hälsa. Slutligen tas 

det reda på vilken riskuppfattning som finns bland de inblandade. Storleken på 

de labkritiska indexen avgör hur åtgärdsbesluten fattas. Ju högre värde desto 

större vikt läggs vid den bedömda risken.  

De förslag och riktlinjer som Arbetsmiljöverket ger för tillvägagångssätt vid 

riskbedömningar liknar mycket denna metod men är inte lika detaljerat 

beskrivet. Dock antyds att hänsyn ska tas till den sammanlagda risken i 

arbetssituationer, farliga situationer ska identifieras. I det kan ingå att ta hänsyn 

till exempel till arbetstagarnas eller studenters erfarenheter vid bedömningen av 

risker. Farliga situationer uppstår lättare i ett studentlaboratorium än i ett enskilt 

laboratorium där en ensam och erfaren forskare arbetar.  

De undersökta laboratorierna har hög kompetens inom området där kunskap 

behövs om kemikaliernas inneboende risker. Dock saknas en del insikt om 

lagstiftningens intentioner med att göra riskbedömningar. Riskbedömningarna 

genomförs i de flesta fall på metodnivå men ett helhetsgrepp saknas. 
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Metodbeskrivningarna såsom de studerade sektionerna använder dem är inte att 

jämföra med en riskbedömning som lagen kräver. Där står exempelvis inte vilka 

åtgärder som måste vidtas för att skydda sig mer än i generella ordalag. Inte 

heller står något om när nästa riskbedömning är planerad eller vilka som var 

med vid bedömningen. Oförutsedda risker bör bedömas och förebyggas. 

Exempel på sådana händelser kan vara en olyckshändelse, som att något spills ut 

till exempel. Dokumentationen ska vara utformad så att alla i personalen ska 

kunna hitta den, se vilka bedömningar som gjorts, vilka riskmoment som finns 

och vilka åtgärder som vidtagits för att minska riskerna samt vilka som är 

ansvariga för dessa. En av de intervjuade uttryckte sig såhär: 

”Jag vet inte om de gjort någon riskbedömning av metoder och i så fall vet 
jag inte var det sitter.”  

Resultaten bör dessutom delas även med exempelvis lokalvårdare som rör sig i 

laboratorierna regelbundet. Vid de undersökta laboratorierna fanns inte de 

rutinerna i dagsläget. Lokalvårdarna har en annan arbetsgivare och de tillfrågade 

hade ingen kunskap om vilka instruktioner som lokalvårdarna får från sin 

arbetsgivare. Det är antagligen ett tecken på att de inte får den detaljerade 

informationen om risker som finns i de rum som de arbetar i eftersom den borde 

ges av personalen på laboratorierna.  

Institutionen har en gemensam säkerhetspolicy som alla anställda måste gå 

igenom och signera. Den är en typ av riskbedömning men gjord på generell 

basis. Där saknas detaljerade beskrivningar som exempelvis vilka av deras 

kemikalier som är cancerogena. Det står generellt hur sådana ämnen ska 

hanteras och för övrigt hänvisas till säkerhetsdatabladen för alla ämnen.  

 

5.9 Ansvar och befogenheter 
Personerna som intervjuats har olika positioner i organisationen vilket har 

påverkat vad de har haft för åsikter och svar på frågor som diskuterats i 

uppsatsen. Det har varit både chef med personal- och budgetansvar och 

laboratoriepersonal utan något personal- eller budgetansvar alls. Personen i 

chefsposition visade en relativt positiv syn på hur de arbetar med säkerhet i sina 

laboratorier. Chefspersonen verkar vara nära verksamheten med god insyn i det 

dagliga arbetet. Några områden kunde dock skönjas där chef och personal på 

laboratoriet inte hade samma uppfattning om hur verkligheten såg ut. Ett 

exempel var att chefen sa att alla signerar att de har läst igenom 

säkerhetsdatabladen innan de få körkort för att utföra en metod. Det kände inte 

tillfrågad personal på laboratoriet till. De sa att säkerhetsdatabladen fanns 

tillgängliga och att man uppmanades att läsa dem. Den som var ansvarig för ett 

av forskningslaboratorierna ansåg att det var effektivast om det mesta av 

ansvaret för frågor om säkerhet i laboratorierna låg på en person. Personen 
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ansåg att en bättre överblick erhålls om ansvaret är centraliserat. En person som 

var kemikalieansvarig utan att vara laboratorieansvarig upplevde sin situation 

som svår eftersom det var otydligt vad som förväntades och oklarheter rådde om 

vilket ansvar som låg i kemikalieansvaret. Trots att risker uppmärksammats 

upplevdes känslan av att inte lyckas förmedla risken till medarbetarna eller att 

inte vilja ”ställa till det” så att medarbetarna skulle behöva göra extra jobb.  

”Jag försöker att inte bli ovän med kollegorna.” 

Den andra personen som också var kemikalieansvarig utan att vara 

laboratorieansvarig, upplevde däremot att det var i sin ordning att informera 

laboratoriepersonal om vilka regler som gäller.  

”Jag börjar få pli på folk.” 

Den senare nämnda personen har erfarenheter av kvalitetsarbete med kemikalier, 

skyddsombudserfarenhet och har verkat som utrymningsledare på tidigare 

arbetsplatser vilket säkert gör rollen som kemikalieansvarig på detta 

forskningslaboratorium lättare jämfört med en som inte har den erfarenheten. 

 

5.10 Stöd från centrala organisationen 
Universitet är sammansatt av en mängd olika kategorier av personal där 

forskare, lärare, tekniker, studenter, administrativ personal, tillfälliga 

gästforskare och andra externa tillfälliga arbetstagare alla ingår i den komplexa 

organisationen (Meyer, 2012). Universitetet är indelat i fakulteter och 

institutioner som har olika verksamhetsområden av ofta väldigt skilda slag. Att i 

en sådan organisation få till en gemensam rutin för exempelvis rutiner kring 

hantering av farliga kemikalier kan vara en utmaning. De ovan nämnda 

personalkategorierna har alla olika kunskap, utbildning och erfarenheter vilket 

betyder att de kan ha olika behov av stöd.  

Personerna som ingått i rapportens intervjustudie har uttryckt olika önskan om 

stöd från centrala organisationen. En uttryckte sig som följer: 

”Min erfarenhet är att vi klarar oss mycket bättre när vi gör allting 
själva än när vi väntar på att få hjälp utifrån, tyvärr är det så.” 

Personen hade på eget initiativ infört dokument och rutiner för att stärka 

säkerheten i arbete med kemikalier på deras rutinlaboratorier. Personen hade en 

ledande position vilket betyder att personen har makt att fatta beslut om hur 

resurser ska användas. Ett liknande resonemang fördes även på ett av 

forskningslaboratorierna där det tagits fram säkerhetsprotokoll anpassat för 

deras specifika arbetsområde. Även denna person var satt som ansvarig för 

laboratoriet och har byggt upp rutiner som passar dem. Båda dessa personer var 

rädda för att om det skulle styras för mycket från centrala organisationen skulle 
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det kunna bli för mycket byråkrati och för lite flexibilitet. De gav dock förslag 

på områden där centrala organisationen skulle kunna bidra med information och 

utbildning. Exempel som gavs var att få information om lagkraven som gäller på 

den typen av laboratorier som de arbetar i. Säkerhetspolicyn skulle också kunnat 

vara ett centralt uppstyrt dokument. Det som nu är framtaget gjordes efter egna 

idéer och erfarenheter.  

De övriga tillfrågade hade inte samma makt att kunna ta beslut för att driva 

frågor kring hur arbetet på laboratorierna skulle utföras. De kände trots detta inte 

något stort behov av stöd från centrala håll. En tyckte att all information som 

behövs kunde hittas genom att söka på internet. En annan hade inställningen att 

om det finns kunskapsluckor så finns alltid andra att fråga om råd. En person 

med ansvar för kemikalier på sitt laboratorium tyckte dock att 

kemikaliehanteringsfrågorna var svåra att hantera. En av svårigheterna ansågs 

vara att det inte finns någon självklar person att kontakta centralt för att få hjälp 

vid eventuellt behov av det. De tyckte alla, i olika grad, att utbildningar skulle 

kunna erbjudas där det klargörs vilka krav som finns från lagstiftare och från 

universitetsledningen för arbete med farliga kemikalier. Även utbildningar i hur 

det praktiskt ska arbetas för att en säker arbetsplats ska uppnås eller bibehållas 

sågs som önskvärt. Avfallshantering nämndes av flera som ett område där 

kunskapen skulle kunna ökas.   

Kunskapsluckorna kring exempelvis vikten av dokumenterade riskbedömningar, 

hygieniska gränsvärden och Reach-förordningen skulle kunna täppas igen om en 

allmän information om lagkrav fanns lättillgänglig för laboratorieverksamma 

sektioner. 

 

5.11 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i examensarbetet 
Examensarbetet har använt sig av metoder som intervjuer och studiebesök. 

Intervjufrågorna utformades för att få svar på frågor kring ämnet 

kemikaliehantering och säkerhetsarbete. Genom att samtala med personer som 

arbetar i olika delar i en verksamhet där kemikalier hanteras blir validiteten god.  

Resultaten hade kunnat bli annorlunda om ytterligare personer hade intervjuats. 

Likaså om fler personer inom sektionerna hade tagits med i studiens intervjudel. 

Vid analys av intervjusvar fanns risk att författaren missuppfattade vad 

respondenterna menade vilket kan ha lett till felaktiga slutsatser. Läsaren gavs 

dock möjlighet att jämföra tolkningarna med bifogade sammanfattningar av 

intervjuerna vilket ökar reliabiliteten.  

SLU består av många institutioner med ett stort antal sektioner med 

laboratorieverksamhet. I denna studie har endast två sektioner undersökts vilket 

kan göra att reliabiliteten är något försvagad. Trots detta bedöms att studien 
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skulle kunna utföras på ett liknande sätt vid ett annat universitet eller 

forskningslaboratorium och komma fram till liknande resultat. 

Studiens resultat kan sägas vara generaliserbart när jämförelser görs med resultat 

från studier inom liknande områden. Alvarez et al (2002) har gjort en studie där 

små- och medelstora företags behov av stöd inom kemikalieområdet undersöktes 

och där kom fram till liknande slutsatser som i denna studie. Bland annat 

berördes behovet av ökad kunskap och utbildning om regler kring hantering av 

kemikalier.  

Inom universitetsvärlden råder förhållanden som enligt Meyer (2012) kräver en 

anpassning till många olika kategorier av arbetstagare vilket även denna studie 

kunnat konstatera. Beroende på bakgrund finns olika förutsättningar för att 

hantera risker. Områden som särskilt lyftes fram av Meyer var att få ordning på 

inköp, förvaring och avfallshantering. Inom examensarbetet har också kunnat 

konstateras att de områdena är viktiga för att förebygga olyckor och ohälsa 

bland arbetstagare.  
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6 Slutsatser 
6.1 Svar på frågeställningarna 
Tidigare i rapporten ställdes några frågeställningar upp som här besvaras. 

 Kunskapen inom sektionerna kring vilka lagar och regler som gäller deras 

arbete med kemikalier kan utvecklas. De hade bristande kunskap om hur 

det är tänkt att riskbedömningar ska genomföras och dokumenteras. 

Risker undersöks vid framtagande av metoder men mycket ansvar läggs 

på varje person som ska utföra metoderna där säkerhetsdatabladen får 

tjäna som informationskälla för egna riskbedömningar. Förteckning över 

kemikalier fanns inte lättillgänglig för all personal och dokumenterade 

utredningar för användningen av CMR-produkter saknades där orsaken 

till detta tros bero på bristande kunskap. Arbete med substitution gjordes i 

låg omfattning och en motivering var att det är resurskrävande att göra 

valideringar. Det fanns brister i kunskapen om Reach-förordningen vilket 

kan innebära att de exempelvis missar vilka ämnen som är 

tillståndspliktiga utifrån Reach’s så kallade kandidatlista. 

 

 Trots kunskapsluckor om regelverk så fungerar kemikaliesäkerhetsarbetet 

väl och det beror troligen på att personalen är kunniga inom området kemi 

och har intresse av säkerhetsfrågor. Med denna kunskap lyckas de skapa 

en relativt säker arbetsmiljö trots att inte alla lagkrav följs. Deras kunskap 

om kemikalier och medvetenhet om risker gör att de i många fall arbetar 

enligt principen att arbetsmiljöarbetet är en ”naturlig del av den dagliga 

verksamheten” (AFS 2001:1 SAM). De har många bra rutiner som 

förebygger ohälsa och olyckor vilket är i linje med intentionerna i 

lagstiftningen. Några luckor fanns dock. En av sektionerna hade en del 

lösningsmedel förvarade olämpligt i oventilerade skåp på laboratoriet och 

det fanns några brister vid märkning av kärl med kemikalier där 

information om risker med innehållet inte alltid framgick. 

Olycksfallsövningar med avseende på kemikalierisker övas inte. Dock 

finns en beredskapsplan i institutionens säkerhetspolicy. 

 

 Hinder som finns för att få arbetsmiljöarbetet att fungera är att kunskap 

om lagkrav och regler delvis saknas. Orsaken till att kunskapen saknas 

kan bero på att tiden inte räcker till för att söka information. Dessutom är 

lagkraven komplicerade och information finns från många olika instanser 

som exempelvis Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen och ECHA. 

Detta gör det komplicerat att hitta information, tolka det som sägs och 

implementera det i rutiner på arbetsplatserna. Ett annat hinder är att inom 

vissa av laboratorierna är det oklar organisation kring vilket ansvar och 

vilka uppgifter som ligger på de som är satta som kemikalieansvariga.  
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 För att sektionerna ska kunna förbättra sitt kemikaliearbete ur 

säkerhetssynpunkt skulle information om regelverk behöva nå 

sektionerna. Från centralt håll inom organisationen skulle tillgång till 

lättillgänglig information kunna erbjudas och hjälp med metoder för att nå 

målen. I dagsläget får sektionerna lägga upp rutiner på egna initiativ, efter 

egen förmåga och kunskaper. En fördel med riktlinjer från den centrala 

organisationen skulle vara att sektionerna kan få tydlig information om 

vilken lagstiftning som berör dem medan en nackdel kan vara att det blir 

för stark styrning med liten flexibilitet. Det ideala vore om riktlinjer ges 

där lokala anpassningar kan göras.  Myndigheter som Arbetsmiljöverket 

och Kemikalieinspektionen kan behöva utveckla sin information om 

kemikaliehantering ytterligare så att den blir mer lättillgänglig för företag 

och organisationer som arbetar med farliga kemikalier. 

 

 Avgörande faktorer för att få ett väl fungerande kemikaliesäkerhetsarbete 

är att det finns ett engagemang hos alla personal där chef spelar en stor 

roll för hur rutiner sätts upp och efterlevs. Det bör också finnas en väl 

fungerande central organisation som tydliggör, informerar och utbildar 

om vilka krav som finns från myndigheter och lagstiftare samt tillräckligt 

med resurser på sektionerna för att kunna arbeta kontinuerligt med 

kemikaliesäkerhet. 

”Om vi hade mer pengar vore det bra om det fanns en person 

som var ansvarig för det här. Riskbedömningar, beställningar, 

registreringar. Det skulle spara mig en massa tid, men vi har 

inte pengar för att anställa en sån person.”  

 

6.2 Sammanfattande slutsats 
Sveriges lantbruksuniversitet består av ett stort antal laboratorier där arbete med 

kemikalier förekommer. I det här examensarbetet har två sektioner vid en 

institution studerats för att se vilka hinder och möjligheter som fanns för att 

arbeta med kemiska arbetsmiljöriskerna. De resultat som framkom kan med stor 

sannolikhet antas vara gällande för fler institutioner inom universitetet och 

uppsatsen kan bidra med kunskap om vad som behöver fungera på ett 

laboratorium för att lagen ska anses vara efterlevd. 

Det som saknades på de undersökta sektionerna var bland annat kunskap om 

vilka lagar och regler som gäller. Hjälp med att få den kunskapen skulle kunna 

erbjudas från en central organisation inom universitetet. Dokumentation, 

implementering av rutiner och uppföljning av riskbedömningar var områden 

som behöver ses över och styras upp. Arbetet med kemiska arbetsmiljörisker 

behöver prioriteras högt och resurser i form av personal och tid måste finnas. Ett 
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systematiskt kemikaliesäkerhetsarbete med återkommande uppföljningar 

kommer på så sätt att leda till en säker arbetsplats för universitetets anställda.  
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Bilaga 1 Intervjuunderlag 
Frågor som utgångspunkt vid intervjuer 

1. Namn och arbetsuppgifter/roll som berör kemikaliearbetet? Vilken 

utbildning har du? Har du fått någon vidareutbildning inom 

kemikaliehanteringsområdet?  

2. Hur skulle du beskriva att ni arbetar med kemikaliearbetet idag? Viktigt 

att arbeta säkert med kemikalier för att skydda arbetstagare från ohälsa 

och olyckor.  

3.  Har ni fördelat arbetsuppgifterna kring kemikalier och hur ser den i så 

fall ut? 

4.  Gör ni riskbedömningar och vilka är i så fall involverade i dem? 

-Är den allmän eller görs en specifik för kemikalier? 

-Görs den metodvis eller kemikalie för kemikalie? 

-Vilka risker bedöms? 

-inandning av luftföroreningar 

-hudkontakt? 

-olyckor, t.ex. spill och reaktioner 

-information om hälsoriskerna är akuta eller kroniska vid 

riskbedömningarna 

-jämförelser med god/best praxis? 

5. Ingår substitution av farliga kemikalier till mindre farliga i ert 

kemikaliearbete?  

6. Vilken typ av kemikalier hanterar ni? Vilka är de farligaste? Finns några 

där hygieniska gränsvärden måste beaktas? 

7. Kan du ge exempel på lagkrav som ni är skyldiga att efterleva med 

avseende på kemikaliehantering? 

- känner du till hur man bör arbeta med säkerhetsdatablad, förteckning 

och märkning? Har de som arbetar på laboratoriet kännedom om var de 

hittar säkerhetsdatablad och förteckning över kemikalier? Hur informeras 

de? 

-känner du till det nya systemet med faropiktogram vid märkning av 

kemikalier? Har användare fått information om det nya märkningssättet? 

-känner du till Reach och vad betyder det i så fall för er? 

8. Vilka metoder eller hjälpmedel för riskbedömningar av kemiska 

hälsorisker känner ni till? 

9. Vilka metoder eller hjälpmedel använder ni vid riskbedömning av 

kemiska hälsorisker? 

10. Vilka utbildningsbehov kan du se behövs för att öka chansen att klara av 

eller förenkla kemikaliearbetet? 

11. Vilken typ av stöd och hjälp får ni från centralt håll inom organisationen? 

Något som saknas eller önskas? 
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12. Hur förvarar ni kemikalier? Hur hanterar ni kemikalier som ska slängas? 

Hur går avfallshanteringen till? Kopplat till förteckningen? 

13. Hur informerar ni arbetstagare om hälsorisker och om närpersonlig 

skyddsutrustning eller andra skyddsåtgärder behöver användas Tas 

hänsyn också till tillfällig personal, t.ex. praktikanter, hantverkare, 

lokalvårdare etc.? 

14. Vilka förbättringsåtgärder skulle ni vilja se för att kunna arbeta vidare 

med ert kemikaliearbete? 

Extra frågor e-postade i efterhand 

 Enligt paragraf 39 i föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker ska 

man göra en utredning som visar att det inte är tekniskt möjligt att 

ersätta CMR-ämnen (cancerogena, mutagena, reproduktionsstörande). 

Denna utredning ska dokumenteras. Vet ni om ni har gjort några 

sådana utredningar och dokumenterat dem för de ämnen som ni 

använder som är CMR-produkter? 

 Har ni inköpsrutiner som talar om vem som bestämmer vad som ska 

köpas in, vilken mängd och hur man går tillväga när det är något nytt 

som inköps (t.ex. riskbedömningar)? Hur införandet i förteckning går 

till osv.? 

 Jag frågade ju en del om riskbedömningar. Ni gör ju alla någon slags 

riskbedömningar i form av att ni läser och hänvisar till 

säkerhetsdatablad. Finns det dokumenterat någonstans att dessa 

”riskbedömningar” är gjorda så att berörd personal kan hitta dem om 

de undrar? Står det i sådana fall i dessa dokument vad man kommit 

fram till? Hur man ska arbeta eller skydda sig till exempel? 

 Finns en beredskapsplan för hur man går tillväga vid en olycka eller 

nödsituation vid fallet större olycka, t.ex. en brand apropå risker med 

era kemikalier? 

 Blir de kärl där ni förvarar avfallskemikalier märkta med 

faropiktogram och s.k. signalord för att informera om riskerna med 

innehållet? 

 Skulle ni säga att alla har tillgång till kemikalieförteckningarna? Jag 

har tolkat det som att man måste logga in i KEMIA för att komma åt. 

E-post-frågor till skyddsombud 

 Vilket område är du skyddsombud för? 

 Hur ofta görs skyddsronder och vilka medverkar? 

 Vad bedöms som har att göra med kemikalier vid en skyddsrond? 

 Använder ni någon checklista vid skyddsronder? 
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Bilaga 2 Intervjusammanfattningar 
 

Sammanfattning av intervju med laboratoriechef 

rutinlaboratoriet 
Laboratoriechefen har övergripande ansvar för laboratoriet och personal. 

Laboratoriechefen är utbildad civilingenjör i kemi och har dessutom några extra 

utbildningar till exempel i brandsäkerhet och riskbedömningsarbete. Labbet 

jobbar med standardmetoder och utför analyser på uppdrag av externa 

uppdragsgivare. Detta innebär att de väldigt sällan byter metod eller kemikalier. 

Det är krav från deras uppdragsgivare att de inte får byta metod eller kemikalier 

utan vidare. De arbetar med ett hundratal kemikalier varav det bedöms att 15-20 

av dem har någon slags märkning. Antingen att de är miljöfarliga, giftiga eller 

cancerogena eller fosterskadande. Antalet kemikalier har minskat, liksom 

mängderna de använder. Om det ska göras ett byte av kemikalier krävs en 

omfattande utredning och lång validering. Huvudargumentet för att byta en 

kemikalie skulle vara att få bättre resultat, könsligare metod, bättre data och har 

man tur får man bort en farlig kemikalie på köpet. Ibland är det lagen som säger 

att man måste byta ut en kemikalie och då gör de det. Exemplet hydracinsulfat 

gavs på kemikalie som bytts ut för några år sen. Substitution anses vara en 

plånboksfråga. Till exempel nämns att om ett instrument inte kan användas av 

en gravid eller ammande person under några år p.g.a. farlig kemikalie så är det 

väldigt kostsamt att ersätta henne under tiden. Det vore bra att kunna byta ut 

kemikalier som är farliga.  

Inköpsrutinen är att en person beställer, gör ankomstkontroll, registrerar i 

KEMIA (kemikalieregistreringsprogram) samt märker kemikalien med extra 

etiketter om den är cancerogen eller fosterskadande. De har många kvinnor <50 

år som de tänker på. De vill att det ska vara tydligt vilka kemikalier som kan 

vara farliga vid en eventuell graviditet. Säkerhetsdatabladen (SDB) samlas i en 

pärm.  

Vid introduktion av nyanställd får de en allmän genomgång med 

laboratoriechef. Sen går de gemensamt igenom säkerhetspolicyn som kvitteras 

av den nyanställda. Därefter går de en säkerhetsrunda på labbet som avslutas 

med en kvittering. Sen lärs de upp metod för metod och de får kvittera att de läst 

SDB.  

De har haft ett par fall av stänk i ögonen men det hanterades bra av personalen 

omkring. De följde rutinerna korrekt. Laboratoriechefen är intresserad av 

kemikaliesäkerhetsarbete och har drivit igenom många av rutinerna själv men 

poängterar att personalen är ung och välutbildad och hjälper till.  
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Riskbedömningar har gjorts ordentligt av laboratoriechef i samband med 

graviditeter. För övrigt så jobbar de efter SIS-standarder och där ingår delvis 

tänk kring arbetsmiljö. De har krav på sig att göra miljöbedömningar och gör 

beräkningar på hur mycket de släpper ut. Ingen stor risk att de släpper ut för 

mycket. Det de analyserar innehåller ju väldigt låga nivåer. Vid skyddsronder 

gås inte kemikalierisker igenom specifikt utan man tittar mer allmänt på 

säkerhet. Man kontrollerar t.ex. dragskåp, viktigt eftersom de jobbar med 

dammande kemikalier. Det kollas också att kemskåpen är låsta. Sen blir det en 

avvikelserapport av den. 

De använder standardkemikalier som baser och syror men även CMR-ämnen. 

Hygieniska gränsvärden saknas kunskap om men troligen ligger de inte i någon 

riskzon. De använder så små mängder och jobbar i dragskåp. En beräkning de 

gjort med avseende på miljöutsläpp visas där de räknat på hur nära gränsvärdena 

de låg och det var långt ifrån även om de räknade på en fördubbling av 

användningen. Den beräkningen var i och för sig tio år gammal så den ska göras 

om. 

Apropå märkning så har det inte gjorts någon specifik information till 

personalen om de nya faropiktogrammen, men laboratoriechef tror att 

personalen känner till dem i alla fall. Det är ju uppenbart på burkarna att det är 

nya etiketter.  

Reach känner laboratoriechefen inte alls till. Vid information om vad det är så 

påpekar laboratoriechefen att de absolut följer vad som står i SDB. 

Riskbedömningsmetoder känner laboratoriechef till genom sin 

riskbedömningskurs som genomförts. Men laboratoriechefen kommer inte ihåg 

några namn på metoderna. Om riskbedömning skulle behöva göras idag skulle 

laboratoriechef ta hjälp av sin kurspärm. Lagkrav har just informerats om från 

miljösamordnare som hade gjort en sammanställning av lagkrav som gäller 

kemikalier. Den har alla chefer fått läsa igenom. 

Utbildningsbehoven prövas i varje medarbetarsamtal. Det är intresse- och 

behovsstyrt. De har en plan att all teknisk personal ska gå en kurs i ISO 17925 

om kvalitetsarbete på lab. Där ingår kemikaliearbetsbiten. Ett problem med stort 

behov som laboratoriechefen kan se är när deras nuvarande inköpsansvariga går 

i pension och ska ersättas. Den nya kommer att behöva utbilda sig.  

Från centralt håll kan han tänka sig att det hade varit värdefullt att få mer 

information om kemikalieregistreringsprogrammet KEMIA och om 

miljöcertifiering. De har fått uppfinna mycket själva. Risk finns dock att det kan 

bli överbyråkratiserat om det blir för mycket central styrning. Lika bra att göra 

själv ibland. Men säkerhetspolicy hade man kunnat få hjälp med liksom ett 

regelverk om vad som generellt gäller för laboratoriearbete. Gemensamma 

säkerhetsinstruktioner för fältarbete skulle vara bra. Det vore bra med en 

arbetsgrupp med laboratoriechefer där man kan utbyta erfarenheter.  



50 
 

Apropå tillfällig personal som vistas i labben, som städpersonal, hantverkare och 

vikarier så lärs vikarier upp på samma sätt som övrig personal. Städpersonal och 

hantverkare anses inte direkt utsättas för risk på samma sätt som 

laboratoriepersonalen som väger upp dammiga kemikalier. Men 

laboratoriechefen inser att om en flaska med något giftigt hälls ut så drabbas ju 

alla. Men hantverkare får inte vara i laboratorielokalerna utan sällskap. Det finns 

förbudsskyltar uppsatta. Städpersonalen rör ju ingenting så de utsätts inte för 

fara. Laboratoriechefen vet inte vad de får för info från sin arbetsgivare. 

Sista orden från laboratoriechef blir att de skulle vara glada om några av de 

farliga kemikalierna kunde bytas ut, men att det är svårt att få resurserna att 

räcka till för ett sådant arbete. 

 

Sammanfattning av intervju med inköpare på rutinlaboratorium 
Inköpsansvarig på det ackrediterade labbet är kemist och har instrumentansvar 

på sektionen. Kemikalierna köps in, placeras ut där de ska stå efter ankomst och 

kemisten sköter avfallshanteringen vid behov. De giftiga kemikalierna ställs i 

låsta giftskåp, annars står de i öppna skåp. De har ett rum för långtidsförvaring 

av större mängder och sen har de en mindre burk på laboratorium med det de 

använder för tillfället. Vågar står i ett rum och vissa av vågarna har 

utsugsmöjlighet, ett flyttbart på sidan av vågen. De är lätta att använda och 

används vid behov. Om något riktigt obehagligt ska vägas kan de göra det i ett 

dragskåp. Syror och baser står förvarade separerade från varandra. 

Kemisten är utbildad som laboratorieassistent. Personen har tidigare varit 

laboratoriechef på ett annat lab. Den vidareutbildning inom området som berör 

kemikalier som kemisten fått på SLU är en liten kurs om hantering av farliga 

kemikalier. Troligen skulle alla säga till om de hade några frågor kring 

kemikalier eller om de skulle se något som behöver åtgärdas. De är ca 18 

stycken på sektionen. 

Riskbedömningar av deras metoder tros egentligen inte ha gjorts på sånt sätt 

som de kanske borde. Det som är gjort är att kemikalierna har riskbedömts och 

på skåpen sitter lappar med vilka ämnen som är farliga. Kemisten känner inte till 

vilken typ av riskbedömning som gjorts, om någon särskild metod har 

tillämpats. Troligen har det inte gjorts någon särskild riskbedömning vid inköp 

av nytt instrument till exempel. Kemisten tycker det är upp till sig själv att ta 

reda på hur det fungerar. Kemisten anser att man själv läser igenom 

säkerhetsdatabladen för kemikalierna som ingår. På gamla jobbet gjordes 

riskbedömningar och därigenom känns lite metoder igen, men inte vad de heter. 

De använde checklistor och läste föreskrifterna från AV. De gjorde värdering av 

risker och tänkte på sannolikheten för att en olycka skulle ske och hur allvarlig 

den skulle kunna bli. Om en riskbedömning skulle behöva göras en idag skulle 
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kemisten börja söka på nätet efter information om hur det ska gå till och vad 

som krävs. Checklistor skulle kollas upp för att se om de var användbara, kanske 

plocka det väsentliga som passar dem.  

Vid säkerhetsrunda har laboratoriechefen informerat om de allmänna reglerna. 

Om man jobbar med syror använder man glasögon och om det är något som 

luktar jobbar man i dragskåp. Kemisten beställer skyddskläder till de som vill 

ha. Det kan vara rockar eller förkläden, hårnät och handskar och munskydd. 

Kraven på de anställda att jobba säkert efterlevs i hög grad. Man får introduktion 

till metoder i den takt man ska använda dem. Vid introduktion informeras om 

risker, man får kvittera säkerhetsrundan och när man tagit körkort. Alla får 

tillgång till att läsa SDB.  

De är utför rutinmetoder på uppdrag. De har krav på god arbetsmiljö, att man 

använder skyddsutrustning där det krävs och att man ska få introduktion till det 

som ska göras. Man släpps inte in på laboratoriet hur som helst, utan man ska ha 

körkort innan man får köra en metod. Deras metoder är godkända med 

anledning av uppdragsverksamhet och är både fokuserad på att få bra resultat 

men även på att jobba säkert. 

Apropå substitution så tror kemisten att en av svårigheterna med det är att 

forskarna inte tillåter att de byter metod i första taget. De vill gärna byta till 

mindre skadliga kemikalier, både i miljöhänseendeoch arbetsmiljö men det är 

inte så lätt. Något fåtal kemikalier har bytts ut. Om det ska göras måste det 

testas, validera, noggrant, tills man är säker på att man har ett jämförbart 

resultat. Forskaren eller kunden bestämmer.  

De hanterar inga lösningsmedel förutom aceton. De använder lite syror och 

baser och det farligaste de använder tros vara SDS, en detergent som dammar 

väldigt mycket. Då använder de munskydd. Vid arbete med syror används 

handskar och glasögon och man arbetar i dragskåp.  

Kemisten känner inte till några hygieniska gränsvärden, verkar inte vara 

medveten om att det finns en föreskrift om det. Personen tror sig inte heller ha 

koll på vilka lagkrav som finns kring arbete med farliga kemikalier. Men känner 

till att man ska ha SDB och det har de samlat i en pärm. Kemisten anser att folk 

vet hur man får tag i dem. De står i samma rum som kemikalierna finns. Reach 

känns inte alls igen. 

Förteckning har de i programmet KEMIA. Det fungerar enligt personen bra, 

men man måste logga in.  

Apropå märkning så är de medvetna om att när de gör egna lösningar så ska de 

skriva på vad den nya flaskan innehåller. De brukar också märkas med extra 

etiketter eller med ord om de är farliga. Kemisten känner till de nya 

faropiktogrammen. Däremot osäkert om alla användare känner till dem på lab. 
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Vad kemisten vet är det inget som har tagits upp gemensamt någon gång. För 

övrigt informeras det på deras veckomöten om något särskilt har hänt.  

Personen tror att alla skulle vara intresserade av att få lite utbildning kring 

hantering av farliga kemikalier, även om det skulle vara repetition för många. 

Personen ser i dagsläget inte att de får något särskilt stöd från centrala SLU och 

tror att man kan nog vilja kunna klara sig själv. Men personen tycker det borde 

ges utbildningar med jämna mellanrum om hur man hanterar farliga kemikalier. 

Men kemisten tycker att man får söka mycket själv, t.ex. läsa på SDB om man 

undrar något om en kemikalie. Eller söka på nätet eller fråga andra. Kemisten 

har inte tänkt på att söka på interna medarbetarwebben. 

Avfall tas om hand genom att de samlas i dunkar i ett speciellt skåp på lab. 

Dunkarna är tättslutande och uppmärkta. När det blir dags går man till 

vaktmästaren och lämnar avfallet. Han har ett stort rum där allt samlas. Då 

tänker man inte på det här att sära på syror och baser men det är mest 

blandningar som lämnas. Kemisten bedömer att hon går med avfall ca fyra ggr 

per år.  

Städpersonalen städar nog efter sina instruktioner, men det är inget de har fått 

info från laboratoriet om. De städar ju bara golven. Om laboratoriepersonalen 

tappat något farligt på golvet ska de själva ta upp det. Om städpersonalen själva 

skulle ha ut en flaska på golvet är det oklart vad de skulle göra. Personen vet 

inte vad de har fått för info från sin arbetsgivare. Hantverkare och andra såna 

tillfälliga besökare får inte gå in i rum märkta med förbudsskyltar. För övrigt får 

man ju vara med och informera om riskerna.  

Kemisten vet inte om det gjorts dokumenterade utredningar om CMR-ämnen 

som de använder. Kemisten har rätt att beställa för en viss summa pengar och 

mängden baseras på åtgången. Nya kemikalier registreras i KEMIA. Kemisten 

känner inte till någon beredskapsplan för hur man hanterar en olycka. Märkning 

av avfall sker på lite olika sätt. Ibland med faropiktogram och signalord. 

Personal har inte tillgång till förteckningarna i KEMIA, inloggning krävs. Men 

alla har tillgång till skåpen.  

 

Sammanfattning av intervju med forskare med kemikalieansvar 
Forskaren ansvarar för att handleda studenter och doktorander och för att 

organisera labbet. De är ca åtta stycken på labbet. Forskaren har studerat 

miljökemi och kan mycket om kemikalier och deras giftighet. Forskaren är 

disputerad och har studerat och arbetat i flera länder och kan se likheter men 

också skillnader i lagkrav mellan de olika länderna. Forskaren tycker att SDB är 

viktiga att använda för att följa reglerna. På SLU har de gjort upp egna 

säkerhetsprotokoll som gäller på deras lab. De har inte fått några riktlinjer från 

SLU centralt. Nyanställda får en introduktion enligt deras säkerhetsprotokoll. De 
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har en person från ett annat laboratorium som genomför för denna introduktion.  

Protokollet signeras av den nya efter genomgången. De har utformat protokollet 

själva efter att ha tittat på andras först, men anpassat det till deras lab. Labbet är 

ganska nytt så de har fått utforma det som de vill. 

De jobbar med mycket lösningsmedel på labbet. De använder inte eld. De har 

särskilda ventilerade skåp för förvaring av lösningsmedlen. Syror och baser 

förvaras separat. De har ett förråd för större mängder och sen har de mindre 

mängder på labbet. Referensstandarder förvaras vanligtvis i frys i väldigt små 

mängder. Standarderna ansvarar var och en för, för övrigt är det forskaren som 

gör det mesta kring kemikalier. Personen tycker det är lättast att 

kemikaliearbetet är centraliserat för en bra överblick. Personen anser att ju fler 

man är desto mer blir det att organisera. 

De gör inga riskbedömningar utan läser i SDB om hur farliga kemikalierna är. 

De fokuserar på risker vid inandning eftersom det är lösningsmedel de jobbar 

med. De ska jobba mycket i dragskåp och den rutinen efterlevs. Om en olycka 

skulle ske så har de ögonduschar och vid spill så har de absorbenter att hälla ut 

på golvet. Forslaren känner inte till några metoder för riskbedömningar utan 

arbetar efter egen metod vid behov, checklista och SDB punkt för punkt. 

Vad gäller substitution så jobbar de så att de försöker få metoderna så bra som 

möjligt och om två kemikalier fungerar lika bra så väljer de den minst farliga. 

Diklormetan är den mest giftiga och den försöker de undvika men det går inte 

alltid. 

Avfallshanteringen går till så att de häller slask i dunkar – en för klorinerade 

lösningsmedel och en för icke klorinerade lösningsmedel. Klorinerade måste tas 

om hand på ett särskilt sätt för att undvika dioxiner. Avfallet går sen vidare till 

vaktmästare. 

Forskaren anser att de inte behöver tänka på några hygieniska gränsvärden 

eftersom de jobbar i dragskåp och inte utsätts för så höga halter. De har inte 

gjort några mätningar. 

Forskarens kännedom om lagar tycker personen är begränsat till att veta att SDB 

är viktiga och lite kunskap om brandsäkerhet. SDB har de i pärm på laboratoriet 

och är organiserade i alfabetisk ordning. Svårt att hålla uppdaterad för de har så 

väldigt många SDB. 

De har en lista över kemikalier och märkningssystem har de inskrivet i sitt 

säkerhetsprotokoll. Flaskor med kemikalier ska vara märkta med innehåll och 

risker och vem som gjort lösningen. Faropiktogrammen känner personen till och 

de finns både i gammal och ny variant i protokollen. Forskaren tror att de nya 

studenterna kanske inte känner till detta men de äldre vet nog. Reach känner 

personen till men inte hur det påverkar jobbet på deras lab. 
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Alla får information via introduktionerna men de har inga påminnelser om 

rutinerna. Forskaren tycker det skulle vara bra med utbildning i vilka regler som 

gäller kring kemikaliesäkerhet. Dessa utbildningar skulle kunna komma från 

centrala SLU. Men riktlinjer från centralt håll får inte vara för strikta för varje 

laboratorium har så specifika typer av jobb. De erbjuder brandutbildningar men 

skulle också kunna erbjuda kurser i hur man jobbar säkert på laboratorium och 

hur man hanterar kemikalier på ett säkert sätt. 

Tillfällig personal, t.ex. städ eller hantverkare, får inte vara i rum med farliga 

saker. Där städare de själva. Annars har de alltid någon från labbet med sig. 

De farligaste momenten är nog att det ska stänka lösningsmedel i ögonen. De 

använder glasögon och har ögonduschar. De använder handskar av bästa kvalitet 

för att vara på den säkra sidan, så att de går att använda till allt. Men inga 

handskar skyddar för evigt. De måste bytas ut om du spiller något på dem. 

En önska skulle vara att det fanns en person som var ansvarig för det här med 

riskbedömningar, beställningar och registreringar osv. Personen tycker också att 

det skulle ges utbildning i första-hjälpen. Det är viktigt ifall det skulle hända en 

olycka. 

De har information om kemikalier via säkerhetsdatabladen, inga övriga 

dokument, inte för CMR heller. Kemikalier beställs av forskaren och nya 

kemikalier registreras i KEMIA liksom den årliga förbrukningen. 

Riskbedömningar görs av alla utifrån säkerhetsdatabladen. I säkerhetsprotokollet 

står hur man ska göra vid en olycka. Brandövningar genomförs regelbundet vid 

SLU. De märker avfallskärl med signalord och faropiktogram. Det är två 

personer från deras grupp som kan logga in i KEMIA. 

 

Sammanfattning av intervju med kemikalieansvarig på 

forskningslaboratorium 
Kemist på forskarlabbet är kontaktperson för forskarlabbet och arbetet med det 

praktiska kring kemikalier och kemikaliesäkerhet. Personen har tidigare arbetat 

som ansvarig för kvalitetsarbete, som skyddsombud och utrymningsledare. Det 

är cirka fem personer på forskningslabbet. Kemisten tar hand om introduktion av 

de som ska jobba på lab. Säkerhetsföreskrifter och allmänna ordningsregler gås 

igenom. När de slutar ska de följa en lista med saker att göra innan de 

försvinner. Kemikalier som kan användas av andra ska till exempel märkas med 

det. Kemisten följer en checklista som kopierats i stora drag från rutinlabbet. 

Punkter som har att göra med kvalitetskontroll faller ju bort på forskarlabbet. 

Däremot har de en gemensam miljöpolicy som styr hur de arbetar med 

kemikalier på labben. Där finns ett avsnitt om kemikaliehantering. Kemisten 

ansvarar för inköp och samordning kring det samt registrering av kemikalierna i 

KEMIA. Personen ser till att det finns uppdaterade SDB på både svenska och 
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engelska i en pärm på lab. När personen började jobba med detta var de 

nyinflyttade i huset och pärmarna var nyligen uppdaterade. Men kemisten har 

gått igenom kemikalieförrådet en gång och uppdaterat förteckningen i KEMIA. 

Målet är att uppdatera varje år. Kemisten tror inte att andra har tillgång till 

KEMIA utan man måste gå via personen i fråga för att få information.  

Riskbedömningar är inget som personen varit inblandad i. Osäkert hur 

handledare gör, det är ju de som egentligen är ansvariga för introduktion till 

exempel. På skyddsronder går man igenom översiktligt, om till exempel 

kemikalierna är inlåsta.  

Olyckshantering, till exempel hur man gör vid spill, står med i säkerhetspolicyn 

(som kvitteras) som alla ska ha gått igenom. Personen har en känsla av att det 

nog finns en del av de forskare som varit anställde ett tag som inte känner till 

säkerhetsrutinerna i det nya huset.  

Eftersom de jobbar med forskning så använder de många gånger metoder som 

de hämtar från någon annan och då vill de ogärna byta ut kemikalier, apropå 

substitution. Kemisten är inte inblandad i val av kemikalier utan beställer det 

som de andra vill ska beställas. Handledarna är de som bestämmer vad som ska 

beställas.  

De farliga kemikalier som de använder är kloroform, formalin, borsyra, 

koboltklorid och någon som använde något vävnadsförstörande. (Den som 

använde det var väldigt noggrann med säkerheten) De hade en CMR-rapport.  

Lagkraven anses vara sektionschefens uppgift att hålla koll på. Kemisten har 

skrivit ut och plastat in en plansch med bilder på faropiktogrammen. Personen 

tror inte det har informerats om att det är nya faropiktogram men alla kan ju se 

planschen. Reach har personen kommit i kontakt med i samband med 

miljöcertifiering.  

Kemisten känner till lite om metoder för riskbedömning genom exempelvis 

kemikalieinspektionens checklistor. Förövrigt skulle personen jobba efter eget 

huvud med hjälp av SDB och genom att prata med de på de rutinlabben. 

Personen ser inget behov av extra utbildning för att klara jobbet med 

kemikalierna. Personen söker info om det behövs. Intro till KEMIA erhölls över 

telefon.  

För förvaring av kemikalier har de äntligen fått ett låsbart ventilerat skåp till 

labbet. Tidigare hade de ett som stod längre bort i korridoren, nu har de ett för 

aktuella projekt på labbet. De delar upp kemikalierna på torra, syror och baser 

och lösningsmedel. 

Avfall i form av små flaskor får de ställa i avfallsskåpet på det rutinlaboratoriet. 

Större mängder går de direkt med till vaktmästaren. Syror neutraliseras och kan 
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sen slängas i slasken direkt. Radioaktiva ämnen används också och de paketeras 

för sig. Det är lågstrålande ämnen så det är lätt att skärma av.  

Tillfällig personal får inte vara själva. Städpersonal städar ju bara golven, man 

får inte lämna något framme eller slänga något farligt i papperskorgarna.  

Generellt tycker kemisten att arbetet med kemikalier och säkerhet fungerar bra 

nu. Anser sig börja få pli på folk! Personen jobbar med detta 10-20% av sin tid. 

Kemisten vet inte om det gjorts dokumenterade CMR-utredningar. Det står i 

miljöhandboken att sådana kemikalier ska undvikas och att det ska motiveras 

vid inköp. Osäkert om handledarna har kontroll över vilka kemikalier som 

används i projekten. Det bör vara handledarens ansvar.  

I inköpsrutinen står bara att kemikaliehandläggare ska göra inköp, märka vid 

ankomst och registrera i KEMIA. Efter projektens slut ska kemikalien märkas 

om så att det syns att den får användas av alla. Vad gäller riskbedömningar så 

står det inget i säkerhetspolicyn om riskbedömningar vid inköp men om 

förvaring, märkning och om hur man skyddar sig vid hantering av kemikalier. I 

miljöhandboken finns rutin för nödlägesberedskap. Förteckningen över 

kemikalierna och CMR-produkter finns utskriven från KEMIA och sitter 

tillgänglig för alla i pärmen för säkerhetsdatablad.  

Kemisten anser att medarbetaren från andra länder respekterar regler bra även 

om de har svårt att förstå byråkratin. 

Förtydligande info från forskningslaboratoriechef: inga utredningar om CMR-

produkter görs vid labbet. Metodbeskrivningar skrivs inte utan man följer 

vetenskapliga artiklar. För övrigt är det upp till varje forskare att hålla koll. 

Lokalvårdare får troligen egen utbildning från sin arbetsgivare. Labbet gör 

analyser av farliga ämnen och jämför mot standarder och därför har de giftiga 

kemikalier i form av referensstandarder. 

 

Sammanfattning av intervju med kemist med kemikalieansvar på 

rutinlaboratorium 
Personen är analytisk kemist och har ansvar för kemikalier på deras 

rutinlaboratorium där de är ca fem personer. Personen köper in och vet var alla 

kemikalier men har inte fått någon särskild utbildning på jobbet för att sköta de 

här sakerna. Kemisten fick en introduktion av den som gjorde jobbet innan men 

det var bara om hur man gör en beställning, ingenting annat. Personen upplevde 

det som att plötsligt hade den kemikalieansvaret. Personen tycker att det är lite 

luddigt omkring kemikaliesäkerhetsarbetet.  

När det beställs kemikalier så beställs det i stora mängder för att slippa 

fraktkostnader och stora mängder förvaras. Laboratoriepersonalen är inte så bra 



57 
 

på att stå i dragskåp och det tros bero på lathet. Och det förvaras mycket 

kemikalier på labbet och i dragskåpen. Många öppna flaskor. Man får inte ha 

hur mycket lösningsmedel som helst på laboratoriet pga brandrisk, men man kan 

alltid snacka bort sig med att det är utspätt säger personen. Det finns 

kemikalieförråd med ventilerade skåp men en hel del står lite blandat i dragskåp 

och på vanliga hyllor. Och ibland står nog baser och syror tillsammans.  

Avfallet från lösningsmedelsflaskor försvinner om man låter de stå öppna i 

dragskåpet för då dunstar det (om det är små mängder kvar). De förvarar i 

ventilerade skåp bredvid dragskåpen men det är också många blandade lösningar 

som står i vanliga skåp. Det är inte ofta det slängs några överblivna kemikalier. 

Det ”kan vara bra att ha”. Tomma burkar tror personen egentligen ska tas om 

hand på ett särskilt sätt men tror de går med vanliga plastsorteringen. Det blir 

ofta små slattar kvar som ignoreras så länge det går, tills en storrensning görs.  

Riskbedömningar har nog gjorts litegrann på metodnivå. Nu skriver personen på 

en metod och då tänker personen igenom vilka farliga kemikalier som ska 

användas. Men för säkerhets skull skrivs att nästan allt är farligt och att man ska 

stå i dragskåp ” så är man av med det”. Sen hänvisas till SDB och skrivs inte så 

specifikt i metoden. Det står alltså inte i metoden att kemikalien är farlig utan 

det får man läsa sig till i SDB. Några metoder för riskbedömning känner 

kemisten inte till. Personen läser i SDB och bedömer utifrån dem om kemikalien 

är farlig.  

En del av kemikalierna är cancerogena och fosterskadande. Den senare får de 

som inte ska ha barn mer eller är lite äldre väga upp. De tjejer som är 25-26 år 

slipper. De kemikalier som är cancerogena användes ganska mycket men då står 

laboratoriepersonalen i dragskåp så de utsätts nog inte för riskabla mängder. De 

har inget register över personal som jobbar med cancerogena ämnen.  

De följer särskilda regler med anledning av deras uppdragsverksamhet. Där 

ingår en liten del om kemikalierisker och hur man ska hantera olika kemikalier 

men det är inte så mycket om arbetsmiljö, mer för den yttre miljön. Om det 

händer en olycka så finns det en skriven metod för hur man ska göra men den 

läser man ju bara första dagen, sen läser man inte den mer säger kemisten. 

Förslag borde testas där de skulle ordna ett tänkt kemikaliespill för att öva hur 

man ska gå tillväga. De använder fem olika lösningsmedel och det kan vara bra 

att veta om de ska göra olika vid ett spill beroende på vilket av dem det är som 

spillts.  

Ett problem med risker på deras laboratorium är att de har labben ihop med en 

annan sektion och de har inte riktig koll på vad den sektionen håller på med så 

om de håller på med något farligt så är det inte säkert att deras laboratorium vet 

om det. Forskargruppen använder till exempel deras instrument. Deras metoder 

måste man ha körkort för att köra, annars har man ingen aning vad det är som 

gäller. Alla ges en säkerhetsrunda när man är ny men den är mer allmän om 
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säkerhetsutgångar och brandsläckare och avfallshantering till exempel. 

Information om säkerhet ges på säkerhetsgenomgången när man är ny. Sen får 

man information knuten till den metod man håller på att lära sig. De jobbar med 

syror så det finns risk för stänk i ögonen. De har köpt in ett lager glasögon och 

tjatar om att de måste användas.  

Substitutionsprincipen känner kemisten inte till i detalj men vet att de ogärna 

byter kemikalier eftersom de är ett uppdragslaboratorium. Om de skulle vilja 

byta ut en kemikalie krävs lång validering för att säkerställa att metoden 

fungerar lika bra som den gamla. De försöker men det är inte alltid så lätt att 

byta ut kemikalier. Diklormetan är till exempel svårt att bli av med.  

Kemisten känner inte till något om hygieniska gränsvärden. Personen tror det 

står om det i SDB om det är några gränser som man behöver tänka på. Men 

personen tänker inte så mycket på det.  

Kemisten tycker sig inte känna till lagkraven kring arbete med kemiska 

arbetsmiljörisker, vet att man ska ha SDB. De har en del utskrivna eller så 

hänvisar man till leverantörens hemsida. Sen finns det info på KEMIA men den 

kommer bara kemikalieansvarig åt, inloggning krävs. I KEMIA har de 

förteckning över sina kemikalier. Det finns en gammal lista från nittiotalet men 

den är nog inaktuell nu. Det köps väldigt sällan in nya kemikalier så 

kemikalieansvarige behöver inte göra så mycket i KEMIA. Om det köps en ny 

kemikalie är det kemisten som ska fylla i det i KEMIA.  

Lite vag kunskap om hur märkning ska gå till finns. Personen känner till 

hazardsymbolerna och har hört om de nya faropiktogrammen men vet inte 

riktigt hur de ser ut. Tycker att det borde tas upp och informeras om.  

Kemisten tycker det vore bra med en utbildning för att kunna klara av 

kemikaliesäkerhetsarbetet. Personen känner sig vilse och vet inte vad som 

förväntas i positionen som kemikalieansvarig. Kemisten blev inköpsansvarig 

först och sen behövdes någon till kemikalierna och plötsligt var det 

kemikalieansvar. En hel- eller halvdags utbildning för alla på laboratoriet skulle 

vara bra. Det skulle kunna tas in någon till laboratoriet som håller en kurs för ett 

tiotal personer här, det kanske det kunde vara värt. Den skulle kunna ordnas från 

centralt håll men gärna att de kommer till labbet och berättar. Kemisten förstår 

att hon skulle kunna söka info på nätet men vet inte var det ska letas. Sen skulle 

personen vilja ha mer kunskap om destruktion, vad man får blanda och vilka 

krav som finns. Oro finns för hur det ska gå med destruktionshanteringen om det 

blir ändringar bland personalstyrkan. Kemisten tycker att de är ”helt nollställda” 

vad gäller kunskap om avfall t.ex. Det finns en känsla av att jobba lite mot sina 

kollegor, om det föreslår något som måste ändras så är personen rädd att alla ska 

tycka att det bara blir extra jobb. Personen själv kan också hålla med om att det 

är lättare att låta bli att göra saker för att slippa extra jobb ibland.  
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Personen har inte sökt stöd och hjälp från centralt håll men vet inte var man 

skulle börja. Önskan finns att det skulle finnas någon man kunde kontakta om 

man hade frågor som rörde laboratoriesäkerhet. Till exempel har de nu lite 

kemikalier som de inte vet hur de ska ta hand om, om det behövs fyllas i papper 

för destruktion osv.  

Kemisten tror att tillfällig personal har dålig koll på vilka risker som finns på 

lab. Personen bedömer att t.ex. städpersonal i princip skulle kunna stjälpa ner 

flaskor på lab. Tekniker som ska serva instrument har ibland med sig egna 

labrockar och skyddsglasögon, annars erbjuds de det. En hantverkare som t.ex. 

ska laga ett element skulle inte ha en aning. Men hantverkare får aldrig gå in på 

deras laboratorium, de har låsta dörrar numera. Måste de in får de informeras om 

riskerna.  

Generellt tror kemisten att de skulle bli bättre på att prioritera 

kemikaliesäkerhetsarbetet om de visste vilka lagstiftningskrav som finns. 

Kemisten anser att information borde komma uppifrån i organisationen.   

De har inte gjort dokumenterade utredningar om CMR-produkter som de 

använder. De har inköpsrutiner om vem som får köpa in kemikalier men inte om 

vilken mängd som får köpas in eller vad, och inga riskbedömningar görs. I 

säkerhetspolicyn står det om hur man tar hand om kemikaliespill i mindre 

omfattning och att stora spill ska tas om hand av brandkår. På avfallsdunkar 

skrivs en etikett om vad den innehåller, inga faropiktogram eller signalord. 

Oklart om vaktmästaren fyller i det senare. Förteckningen över kemikalier finns 

i KEMIA och dit måste man logga in. Oklart om övrig personal känner till 

inloggningen. 

 

Sammanfattning intervju med vaktmästare 
Vaktmästare med många olika arbetsuppgifter. Har gått interna utbildningar 

genom arbetet. Exempelvis utbildning inom hantering av farligt gods och om 

hantering inom institutionen. Utbildningarna hölls bland annat av universitetets 

tidigare skyddsingenjör. Tidigare packade alla själva det avfall som skulle 

lämnas iväg. Numera packas det av företaget som kommer och hämtar avfallet 

eftersom det visade sig att det ofta blev fel när det gjordes av institutionerna 

själva. Ett fall som vaktmästaren kände till var nära att gå till åtal för att det 

packats saker ihop som absolut inte fick lov att packas ihop. Företaget som 

numera hämtar avfall har en mängd olika tillstånd för att få hämta och hantera 

farligt gods. Vaktmästaren har själv varit med om en kontroll i samband med 

certifiering av institutionen. Det efterfrågades en massa dokument, bland annat 

om tillstånden från företaget som hämtar avfallet. Hela SLU håller på att 

miljöcertifiera sig och är enligt vaktmästaren ett enormt administrativt jobb.  
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Vaktmästaren tycker sig ha koll på lagstiftningen i stora drag men inte på 

detaljnivå. Det beställs mest från två större företag och vid leverans försöker 

personen få ut godsen så fort som möjligt. Det som ska in i frys eller kyl extra 

viktigt. När institutionerna sak skicka avfall ställs det i speciellt rum för avfall 

och mängd, innehåll och kostnadsställe antecknas. Det kostar ganska mycket att 

skicka kemikalieavfall.  

På frågan om hur det går till att förvara så att inte saker blandas som inte får 

förvaras ihop så säger vaktmästaren att det mesta avfallet är lösningsmedel. Det 

sorteras i olika backar. Syror och baser kommer väldigt sällan. Det finns skåp 

för brandfarligt och för giftiga ämnen. Hämtning utförs ca tre ggr per år. 

Företaget som hämtar vill inte att det ska vara så stora mängder. Nu är det en 

upphandling på gång så risken finns att det blir något större företag som tar över 

avfallshämtningen. Förut var det ett företag som hämtade där en människa kom 

ena dagen och sorterade och sen hämtades avfallet dagen efter. Det blev extra 

jobb för vaktmästaren som var tvungen att flytta tillbaka det sorterade från 

korridoren in till förvaringsrummet över natten.  

Som olycksberedskap har han tillgång till uppsugningsmaterial vid eventuellt 

spill. Glasögon och rock finns men det fuskas ganska mycket med det enligt 

vaktmästaren. Vaktmästaren har en gång råkat välta ut en flaska med 

koncentrerad saltsyra och visste inte då hur det skulle hanteras. En annan person 

kom och neutraliserade. Personen hann få lite symptom från luftrören p.g.a. 

röken från syran. Personen tror att de största riskerna är på laboratoriet där 

kemikalierna hanteras öppet. När de kommer till vaktmästeriet har de 

förpackats. Vaktmästaren litar på märkningarna från labben. Personen säger att 

den är ju tvungen att lita på dem. De delar upp lösningsmedlen i klorerade och 

icke-klorerade. De kan också innehåll aceton och metanol t.ex. Mycket blev 

utrensat inför flytten som de gjorde för några år sedan.  

 

Sammanfattning svar på e-postfrågor till skyddsombud 
Personen har inte varit skyddsombud så länge, bara ett par år. Vid skyddsrond 

förra året var skyddsombud närvarande tillsammans med prefekt, administrativ 

chef, intendent, vaktmästare, laboratoriechef, säkerhetsansvarig för ett 

laboratorium och kontaktperson för forskarlaboratoriet. Vid första skyddsronden 

gicks alla laboratorier igenom, vid den andra gicks vaktmästeri, verkstad och 

källarlokaler igenom.  

I laboratorielokalerna tittades det på dragskåpsfunktion, exempelvis 

larmfunktionen. Förvaring av kemikalier kontrollerades, t.ex. om syror stod i 

dragskåp och kemikalieburkar i speciella skåp med utsug och att giftiga ämnen 

stod inlåsta. Dessutom kontrollerades ögon- och nödduschar samt att 
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ögonduschflaskor inte hade utgånget bäst-före-datum. Autoklavernas 

säkerhetsventiler kontrollerades liksom att aktuell brandskyddsutrustning fanns.  

Skyddsombudet har för avsikt att göra checklistor där punkter som ska kollas 

vid varje skyddsrond ska stå med.  

 

 

 


