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Sammanfattning 
Laborationer ska ingå i undervisningen enligt grundskolans kursplan i kemi. Samtidigt säger 
arbetsmiljölagen att laborativt arbete endast får utföras av den som har adekvat utbildning. 
Alla verksamheter som hanterar kemikalier styrs under arbetsmiljöverkets föreskrifter för 
kemiska arbetsrisker. Blivande kemilärare har inte genomgått någon obligatorisk utbildning i 
säkra laborationer och säker kemikaliehantering. Denna studie har därför ämnat undersöka 
hur väl skolorna efterlever rådande säkerhetsföreskrifter, samt vilka faktorer lärarna 
upplever mest avgörande för ett väl fungerande och effektivt säkerhetsarbete. Studien har 
genomförts med en kvantitativ inventering av åtta skolors kemikalieförråd och lektionssalar 
för kemiundervisning, varav alla skolor fick anmärkningar. De två skolor med störst 
respektive lägst antal anmärkningar valdes ut för kvalitativ intervju. Lärarnas upplevelser har 
analyserats ur ett ramverksteoretiskt perspektiv och fem nyckelfaktorer för säker 
kemiundervisning har identifierats: utbildning i säkerhet, lärarens förhållningssätt till 
säkerhet, elevgruppens storlek, ovanifrån styrning och prioritering samt kollegialt 
samarbete. 
 
Nyckelord: Säkerhetsutbildning, föreskrifter, ramfaktorteori, kemilärare, laborationer 
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Inledning   
Jag hade precis hällt cinnober i behållaren med koncentrerad saltsyra istället för slasken för 

kvicksilverföreningar, och min kursledare tittade oförstående på mig medan jag ursäktande 

förklarade att det visst gick lite för fort. Som det kan göra när man har bråttom och inte 

tänker sig för. Det var mitt andra år som kemistudent och den kontaminerade behållaren 

försvann bort från laborationssalen och blev någon annans huvudbry den dagen. Några år 

senare står jag nu som blivande kemilärare och ansvaret över elever, och sådant som 

problematisk avfallshantering är nu mitt eget. Jag slås av tanken att jag aldrig fått lära mig 

riktigt hur man gör. Vem ringer man när slaskbehållaren är full? Hur ser avfallshanteringen ut 

för blandningar, eller mängder som är väldigt små? Hur ska det egentligen se ut i 

kemikalieförrådet, och hur hanterar man en tub med gas på ett säkert sätt? Tankarna kring 

kemikaliehantering är många, och svaren få. Att känna osäkerhet inför att handleda säkra 

laborationer som nyutexaminerad lärare är jag inte ensam om (Thorsell, 2013). Inom 

lärarutbildningen får vi lära oss att navigera i de gemensamma styrdokument på vilka 

skolans verksamhet vilar, som exempelvis skollag, läroplan och kursplan. Som kemilärare har 

man dessutom skyldighet att följa de lagar och föreskrifter som rör kemikaliehantering, men 

någon introduktion av dessa styrdokument ingår inte. Det är därför troligt att många lärare 

saknar adekvat utbildning avseende vad som faktiskt gäller för säkra laborationer och säker 

kemikaliehantering. 

Yrkesutövare som hanterar kemiska riskkällor styrs av arbetsmiljöverkets föreskrift kemiska 

arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Verksamheten i grundskolans kemisal faller också under en 

rad andra föreskrifter, exempelvis minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) och användning av 

personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), samt föreskrifter från andra myndigheter, som 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och kemikalieinspektionen (KemI). 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett både felaktig avfallshantering, 

olämplig hantering av kemikalier och överfulla kemikalieförråd. När jag frågade en av mina 

handledare hur ofta de brukar kontrollera ögonduschen fick jag svaret att den brukar testas 

någon gång i månaden av en kille i 9B, när han blir trött i ögonen under matematiken. Ett 

förvisso underhållande svar, men kanske inte det ur säkerhetsaspekt mest korrekta. Dessa 

reflektioner och observationer föranledde denna studie i hur säkerhetsarbetet egentligen 

ser ut, och uppfattas, inom grundskolans laborationer och kemikaliehantering. 
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Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur väl grundskolans kemilärare förmår efterfölja 

gällande säkerhetsföreskrifter, samt vilka faktorer lärare upplever mest avgörande för ett väl 

fungerande och effektivt säkerhetsarbete. 

 

Denna studie söker svar på följande frågeställningar: 

 

1. I vilken utsträckning efterlever grundskolor rådande säkerhetsföreskrifter för säkra 

laborationer och säker kemikaliehantering? 

2. Vilka ramfaktorer upplever lärare på två olika skolor begränsar deras arbete med 

kemiska arbetsmiljörisker? 

3. Vilka framgångsfaktorer upplever lärare på två olika skolor gynnar deras arbete med 

kemiska arbetsmiljörisker?  

4. Vilka förbättringsåtgärder och behov identifierar lärare på två olika skolor för att 

kunna arbeta mer säkert i kemiundervisningen? 

 

Bakgrund 
Kemikalier i skolan 
Behöver vi använda kemikalier i skolan? De kunskaper vi har om kemi är empiriska. Genom 

försök och experiment har mänskligheten lärt sig förstå den mikroskopiska verklighet där 

partiklar reagerar med varandra. Laborationer och hanteringen av kemikalier blir därför en 

naturlig del av kemiundervisningen. Laborationer kan, om de är relevanta, meningsfulla och 

har ett tydligt mål, vara gynnsamma för elevernas lärande (Högström, Ottander & Benckert, 

2006 och Lunde, Rundgren, & Chang Rundgren, 2015).  

I grundskolans kursplan för kemi fastställs det att eleverna ska genomföra systematiska 

undersökningar. Dessa ska dessutom genomföras på ett i huvudsak säkert sätt för att uppnå 

godkänt betyg (Skolverket, 2011a). Däremot står det ingenting om hur dessa undersökningar 

ska vara utformade, eller vilken risk de tillåts innebära. Trots att kursplanen saknar riktlinjer 

så ser kemisalarna och kemikalieförråden på skolor relativt lika ut, och innefattar en rad 

olika kemikalier av varierad farlighet. Ju mer vi lär oss om kemikalierna vi använder, desto 

större krav ställs på lärarna att uppdatera sina kunskaper och vara beredda att omforma sin 

undervisning. Det är därför viktigt att den som arbetar med kemiska arbetsmiljörisker är väl 

medveten om myndigheters rekommendationer och de föreskrifter som är rådande just nu, 

men också hur de förändras över tid. 

 

Osäkerhet kring säkerhet 
Hur ser då lärarnas medvetenhet kring säkerhet ut? Lärarna i Sverige har problem med att 

följa säkerhetsföreskrifterna. Detta visade arbetsmiljöverket (AV) när de 2019 genomförde 

en studie av kemiska risker på olika arbetsplatser, och besökte 582 skolor (grundskola, 
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gymnasium, vuxenutbildning) runt om i landet. Av dessa fick drygt 80% av skolorna 

anmärkningar som krävde förbättringar (AV, 2019). Ett resultat som går att jämföra med en 

liknande inspektion från 2005 då endast 3% av skolorna klarade sig utan anmärkningar (AV, 

2005). Bland annat hittade man då brister i kemikaliehantering och förvaring, lärarnas 

kunskaper, lokalernas utformning samt otydlig ansvarsfördelning och uteblivna 

riskbedömningar.  

Den faktiska frekvensen av tillbud och olyckor inom kemiundervisningen är okänd, men en 

svensk studie har genom statistik av samtal till giftinformationscentralen hittat 637 samtal 

rörande olyckor där barn kommit i kontakt med kemikalier i skolmiljön mellan 2010-2014 

(Schenk, Taher & Öberg, 2018). I samma studie hittade man, genom intervjuer av lärare, att 

de främsta orsakerna till olyckor var oerfarna lärares misstag, samt elever som inte följde 

instruktioner.  

Medvetenheten kring säkerhet och kemikaliehantering ökar stadigt om man ser till antal 

publicerade artiklar i ämnet (Larsson, 2019), ändå uttrycker lärare i USA att de saknar 

tillräcklig kunskap och kompetensutveckling i säkra laborationer (Richards-Babb, Bishoff, 

Carver, Fisher & Robertson-Honecker, 2010). Det är inte bara under utbildningen av lärare 

som universiteten brister i att utbilda kemister i säkerhet. En amerikansk studie från 2018 

belyser undermålig säkerhetsutbildning som ett genomgående problem inom högre studier 

av kemi (Siggman, 2018). En tänkbar konsekvens av de höga kraven på säkerhetskompetens i 

kombination med bristande utbildning är att kemilärare börjar undvika laborationer 

(Hammar, 2019 och Richards-Babb et al., 2010 och Thorsell, 2013). Att det saknas bra 

läromedel i ämnet kan vara bidragande orsak till kemisters kunskapsluckor (Hill, 2007). I 

Sverige fanns tidigare en bok att köpa från arbetsmiljöverket med titeln ”så arbetar du med 

kemikalier i skolan”, men denna bok trycks inte längre. Numera är kemilärarnas 

resurscentrum (KRC) den bästa tillgängliga kunskapskällan för svenska lärare och studenter, 

de erbjuder både kurser och material baserat på svenska myndigheters rådande 

säkerhetsföreskrifter.  

 

Föreskrifter, lagar och skolans ansvar 
Alla kemiska produkter som har en farlighetsmärkning är en kemisk riskkälla (AV, 2013). En 

förutsättning för att få arbeta med kemiska riskkällor är adekvata kunskaper i 

laboratoriesäkerhet (Slätt och Janosik, 2019). Arbetsmiljöverkets säkerhetsföreskrift AFS 

2011:19 är inte skriven explicit för skolan utan gäller alla typer av verksamheter. För skolan 

så jämställs kommunen med arbetsgivare, där ansvaret delegeras till rektor. Lärare och 

elever räknas till arbetstagare (AV, 2013). För att undvika risker i arbetet ska läraren ha 

adekvat utbildning, vilket framgår i Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) kap 3, 3§. Samma 

paragraf säger att lärare och elever måste ha tillgång till tillräcklig information innan arbete 

där det förekommer risk för olycksfall eller ohälsa får påbörjas. Dessutom ska både lärare 

och elever följa gällande föreskrifter och arbeta på ett sätt som förebygger risksituationer 

(kap 3, 4§). Som lärare har man således en skyldighet att känna till de förordningar och lagar 
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som handlar om hantering av kemikalier, och att genomföra en riskbedömning innan arbete 

med kemikalier påbörjas. Eftersom denna studie dels ämnar att undersöka hur väl skolorna 

efterföljer rådande föreskrifter följer en kort sammanfattning av gällande regler för olika 

säkerhetsområden.  

 

Kemikaliehantering och riskbedömning 
Säkerhetsdatablad och förteckning över de kemiska riskkällorna ska finnas tillgängliga, och 

verka som underlag för riskbedömningar. Dessa ska, enligt AFS 2011:19, 10§, finnas 

nedskrivna, och också presenteras skriftligt för eleverna (13§). Syftet med 

riskbedömningarna faller även under miljöbalken (SFA 1998:808) kap 2 2§: 

 

Alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 

skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 

skada eller olägenhet.  

 

Kemikalierna ska hanteras och förvaras på ett sätt som inte föranleder fara. Exempelvis ska 

de kemiska riskkällorna hållas inlåsta från elever och obehörig personal, och frätande ämnen 

som syror och baser förvaras separerade från varandra och andra ämnen. Syror ska heller 

inte förvaras i skåp där korrosionsskador kan uppstå, som exempelvis skåp i metall. Antalet 

kemiska riskkällor ska begränsas och gamla kemikalier löpande avyttras (AV, 2013).  

De kemiska riskkällorna ska samtliga vara märkta med moderna faropiktogram enligt EU:s 

CLP-förordning senast 1 juni 2019. Märkning är viktig att underhålla eftersom kemikaliers 

kända egenskaper ändras över tid. Detta innebär att sedan 1 juni 2019 ska samtliga 

befintliga behållare med kemikalier på skolorna märkts om.  

 

Gaser 
Gasol, vätgas och syrgas är exempel på vanliga gaser inom skolans kemiundervisning. Gasol 

och vätgas räknas till brandfarliga gaser och ska förvaras i brandklassade skåp oåtkomligt för 

obehöriga, dessa kan förvaras tillsammans. Det är tillåtet att förvara upp till två behållare 

med syrgas tillsammans med brandfarlig gas (MSB1589, 2020). Kravet på brandklassat skåp 

gäller normalt inte för icke brandfarliga gaser (syrgas, kvävgas, helium och koldioxid), dock 

ska dessa förvaras i väl ventilerat utrymme och skyddas från att tippa. Gaser förvaras i 

behållare under tryck, och de icke brandfarliga gaserna ska förvaras på ett sätt att de enkelt 

kan plockas ur skolan vid en brand. Det kräver att det är nogsamt skyltat var gasbehållare 

finns förvarade (AFS 2017:3 kap 3, 3§). Uppvärmning av behållare under tryck kan föranleda 

kärlsprängning och utgöra en fara för elever, lärare och räddningspersonal.  
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Klassrummets utformning och personlig skyddsutrustning 
Det klassrum där laborationer genomförs behöver innehålla säkerhetsutrustning som 

nöddusch i händelse av brand eller stort kemikaliestänk, ögondusch vid ögonkontakt med 

kemikalier, handfat med tvål att rengöra händer och lämpliga ventilerade arbetsytor för 

försök med gasutveckling (AFS 2020:1).  

Vidare behöver glasutrustning vara ren och hel. Kontaminerat glas kan orsaka oönskade 

reaktioner, trasigt glas kan orsaka personskada. Klassrummen bör även vara utrustade med 

förbandslåda och brandsläckare (AFS 2011:19). Varje person som verkar i ett labb behöver 

adekvat skyddsutrustning, det kan exempelvis handla om ögonskydd i form av glasögon, 

lämpliga skyddskläder som PVC-förkläden eller bomullsrock, samt skyddshandskar (AFS 

2011:19).  

 

Avfallshantering 
I gällande läroplan lgr 11 fastslås att en del av skolans uppdrag är lära eleverna ta ansvar för 

miljön (Skolverket 2011b), varvid en korrekt avfallshantering efter avslutad laboration är av 

stor vikt. Alla kemikalierester bör hanteras som farligt avfall, och de till kemikalierna 

medföljande säkerhetsdatabladen ska innehålla information om avfallshantering. I 

anslutning till laborativt arbete bör det finnas avfallskärl för kemikalier, lämpligen både för 

metallrester och organiska lösningsmedel, samt för krossat glas. Vissa kemikalier kan 

neutraliseras och hällas ut i avloppet, tex syror och baser som inte är blandade med andra 

ämnen. (AV 2013, sid 53-54).  

Sammantaget framgår det att det aktiva arbetet med säkerhet pågår både innan, under och 

efter laborationen, för såväl lärare som elever.  

 

Utfasningskemikalier 
Det åligger kemilärarna själva att skaffa den kunskap som krävs för det laborativa arbetet, 

både avseende lagar och regler, men också rörande kemikaliers klassificerade farlighet, som 

är i ständig förändring. Allt eftersom kunskaperna kring kemikaliers egenskaper ökar kan 

ämnen komma att bli mål för utfasning från marknaden. Ett exempel är hur synen på 

hanteringen av natriumdikromat inom skolan har förändrats de senaste 50 åren. Från giftig, 

och dyr att använda (Hägg, 1969, sid 659), till allergiframkallande, men troligen inte 

cancerframkallande (Birgersson, Sterner & Zimerson, 1983, sid 280). Senare konstaterat 

cancerframkallande med rekommenderad hantering i dragskåp (AV, 2002, sid 56), och 

numera upptagen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Natriumdikromat 

omnämns med följande egenskaper: cancerframkallande, mutagen, reproduktionsstörande, 

kraftigt allergiframkallande, mycket akut giftig med miljöfarliga långtidseffekter, och märks 

med varningstexten: dödlig vid inandning.    

Kandidatförteckningen består av cirka 200 kemikalier listade som särskilt farliga under EU:s 

kemikalielagstiftning REACH (KemI 2021a). För dessa ämnen råder hög prioritet på utfasning. 

Bland dessa finns den vanliga skolkemikalien och indikatorn fenolftalein. Vid kontakt med 

Umeå kommuns miljö- och hälsoskyddskontor rekommenderas i första hand substitution av 
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fenolftalein till andra indikatorer. Lärare som brukar ämnet ska vara beredda på att skriftligt 

redogöra för användning och dess syfte. Fenolftalein med starkare koncentration än 0,2% 

ska inte användas, och ämnet ska aldrig hanteras av eleverna (Miljöinspektör, personlig 

kommunikation 2021-09-24).  

Kemikalieinspektionen har i sin tur listat fler ämnen för utfasning och prioriterad 

riskminskning i sin PRIO-databas, och användningen av dessa ska upphöra så långt det är 

möjligt i enlighet med Sveriges miljömål för giftfri miljö (KemI, 2021b). I denna studie går 

särskilda farliga ämnen och prioriterade riskminskningsämnen tillsammans under namnet 

utfasningskemikalier.  

 

Faktorer som påverkar lärares säkerhetsarbete 
För att särskilja begreppen använda i denna studie presenteras en definition nedan.  
 
Ramfaktorer- Förutsättningar eller situationer som lärarna upplever begränsar deras 
möjlighet att arbeta utefter myndigheters föreskrifter. Har identifierats utifrån att lärarna 
direkt eller underförstått uttryckt att de saknar något eller begränsas av något.  
 
Framgångsfaktorer- Ramfaktorernas motsats. De förutsättningar eller situationer där lärarna 
oproblematiskt berättar om sin arbetssituation och vad som gör att de upplever sig kunna 
arbeta säkert i undervisningen. 
 
Nyckelfaktorer- De förutsättningar eller situationer som identifieras av samtliga skolor, trots 
sina skilda situationer, som ramfaktor och/eller framgångsfaktor och/eller behov. 
Nyckelfaktorerna är således med hög sannolikhet avgörande för att läraren ska ges utrymme 
för arbete med säkerhet inom skolan, och blir ett sätt att avgöra en ramfaktors betydelse.  
Exempel: om en skola identifierar avsaknad av tid som en begränsande faktor, och även 
uttrycker att de skulle arbetat säkrare om de haft mer tid, samtidigt som en annan skola 
identifierar att de arbetar säkert just på grund av att de har tid blir tid till en nyckelfaktor för 
ett säkert kemikaliearbete.  
 

Teori 
Ramfaktorteori 
Denna studie har genomförts utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv då 

frågeställningarna ämnar undersöka vilka faktorer som påverkar, däribland begränsar, 

lärarnas arbete med rådande säkerhetsföreskrifter. Studien bygger på en utvecklad modell 

av den klassiska ramfaktorteorin innehållande både inre och yttre ramfaktorer. Utöver detta 

har ett synsätt utformats av tvingande och begränsande ramar för att illustrera lärarens 

utrymme för ett effektivt och hållbart arbete med säkerhet.  

 

Yttre och inre ramfaktorer.  
Ramfaktorteorin bygger på tanken att de händelser som sker inne i klassrummet är 

begränsade av faktorer som lärare och elever inte kan kontrollera (Lundgren, 1999). Enligt 
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den klassiska ramfaktorteorin finns det flera villkor man som lärare behöver förhålla sig till i 

det dagliga arbetet. Mötet med eleverna sker i en given miljö under en given tid och ramas 

in av ett flertal faktorer, som exempelvis läroplan, schemaläggning, klassammansättning och 

budget. Teorin skapades från ett behov att förstå hur de politiska och administrativa 

besluten som tas för skolan påverkar resultatet av undervisningen. Senare kom den att 

utvidgas till att även inkludera traditioner och elevgruppens sociala sammansättning 

(Lindblad, Linde & Naeslund, 1999), för att även belysa undervisningens innehåll och utfall 

(Wahlström, 2016). De objektiva begränsningar som ligger till grund för den klassiska 

ramfaktorteorin är definierade i detta arbete som yttre ramar.  

Genom att även titta på ramarna för interaktion i klassrummet utvecklades teorin om inre 

ramar. Enligt denna styrs lärarens frihet för planering och genomförande av undervisning 

inte enbart utifrån objektiva förutsättningar, utan även subjektiva, där lärarens bakgrund, 

intresse och ämneskombination spelar roll (Lindmark, 2013). I Lindmarks studie av hur de 

inre och yttre ramfaktorerna påverkar samhällskunskapslärare menar han att kombinationen 

av en unik miljö (klassrummet) och en unik aktör (läraren) skapar den unika undervisningen 

där och då. I resultatet visas hur lärarna upplever att de inre ramfaktorerna till stor del 

påverkar det innehåll och de perspektiv lärarna lägger fram i sin undervisning, som 

exempelvis politisk åskådning och hur länge man varit verksam som lärare (ibid). Att de inre 

ramfaktorerna är väsentliga visade även en studie som jämfört om de inre eller yttre 

ramfaktorerna har störst påverkan på implementeringen av genusfrågor i undervisningen. 

Där fann man tydliga indikationer på att de subjektiva ramarna är mest avgörande. 

Exempelvis påverkades undervisningens innehåll mest av lärarens kunskap och intresse, 

(Bengtsson och Högberg, 2018). 1996 undersökte Ralf Sandberg i sin doktorsavhandling hur 

ramar påverkar grundskolans musikundervisning och fann att musiklärare ofta är begränsade 

av yttre ramfaktorer, som tid och klasstorlek. Medan klasslärare som undervisar i musik i 

stor utsträckning påverkas subjektiva, inre faktorer, som brister i kompetensen (Sandberg, 

1996): 

För klasslärarnas del är problemen ofta förknippade med brister i deras 

grundutbildning. Denna brist ligger svåråtkomlig och tillbaka i tiden, varför den 

möjligen också kan ses som ett strukturellt betingat problem. Lärarna anser även 

att de förhindras i musikalisk kompetensutveckling av få eller inga erbjudanden 

till organiserad fortbildning. 

Ett resonemang som visar stor likhet med kemilärarnas situation avseende avsaknad av 

utbildning i säkerhet. Vidare beskriver han hur de begränsande faktorer som ligger på 

individnivå kan försvåra de begränsningar som består av yttre ramar. Exempelvis kan 

tidsmässiga begräsningar frammana arbetssätt och metoder av sämre kvalité, och att detta 

hade kunnat påverkas om lärarens kompetens och tillika förmåga att hantera detta varit 

större (Sandberg, 1996). 

Denna studie implementerar ramfaktorteorin bortom klassrummet för att även inkludera 

lärarens kemikaliehantering och arbete i kemiundervisningens preparatrum. 
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Ramfaktorteorin står som en modell för att förstå hur lärare begränsas i sina möjligheter att 

fullt ut arbeta säkert på grund av subjektiva och objektiva faktorer. De inre och yttre 

ramfaktorerna bygger i denna studie tillsammans upp en föreställning att säkerhetsarbetet 

begränsas av både läraren som person såväl som av tid och rum. 

 

Lärarens utrymme för ett effektivt och hållbart säkerhetsarbetet 

Ralf Sandberg beskriver att skolan innehåller system av regler och förordningar som inte 

präglar arbetet på samma sätt som de klassiska ramarna gör (Sandberg, 1996, sid 198). 

Dessa kan tolkas som förväntningar eller den miniminivå på vilken skolan behöver verka. 

Inspirerad av detta har en modell tagits fram där ramar formar undervisningen från olika 

håll.  

Modellen består av en kärna av tvingande ramar som utgörs av kursplanen och de rådande 

säkerhetsföreskrifterna. Detta är säkerhetsarbetets miniminivå. Kursplanen för kemi säger 

att undervisningen ska innehålla systematiska undersökningar, därtill ska eleverna lära sig 

att laborera säkert. Dessutom går laborativt arbete i skolan under arbetsmiljöverkets 

säkerhetsföreskrifter. Laborationer ska således genomföras, och de ska genomföras på ett 

sätt som inte innebär risk för hälsa och miljö. När denna miniminivå är uppfylld arbetar 

läraren enligt arbetsmiljöverket och skolverkets förväntan. Kemikalier hanteras och förvaras 

korrekt, olyckor och tillbud minimeras, skyddsutrustning är fungerande och kontrollerad och 

förhoppningsvis uppstår lärande hos eleverna.  

Hur mycket utrymme läraren ges till att arbeta vid denna miniminivå, och högre, limiteras av 

ett antal inre och yttre ramfaktorer. I denna studie kallat tvingande ramar. Ett effektivt och 

hållbart säkerhetsarbete innefattar att miniminivån överträffas, att det finns ett utrymme 

mellan de begränsande och de tvingande ramarna, se figur 1. Detta innebär att alla 

minimikrav uppfylls, och att detta sker långsiktigt och proaktivt. Läraren har välplanerade 

laborationer och tillgängligt material, riskbedömningar finns färdiga, kemikalieförrådet är 

välrensat, eleverna välinformerade och ett väl fungerande säkerhetsarbete genomsyrar 

verksamheten. Så länge de begränsande ramarna är hanterbart stora förmår lärarna att 

arbeta effektivt med säkerheten. Om de begränsande ramarna däremot blir trängre 

förminskas lärarens utrymme och säkerhetsarbetet blir påverkat. Blir de begränsande 

ramarna för trånga uppfylls inte längre miniminivån, och säkerheten blir bristfällig.  

 

För att kunna utvärdera de olika ramfaktorernas vikt har denna studie valt att undersöka 

dem från olika håll och från skolor med olika väl fungerande säkerhetsarbete. De upplevda 

ramfaktorerna begränsar utrymmet för effektivt säkerhetsarbete, medan 

framgångsfaktorerna ökar utrymmet. Genom att också undersöka lärarnas behov av 

förändring har de allra viktigaste faktorerna kunnat identifieras, studiens nyckelfaktorer.  
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Figur 1. Illustration av balansen mellan de tvingande ramar (kursplan och föreskrifter) som formar 

miniminivån för skolans arbete med säkra laborationer, och de begränsande ramarna (ramfaktorer). 

Tillsammans avgör de lärarens utrymme att arbeta effektivt och hållbart med säkerhet, det vita 

området på bilden. 

 

Metod 
Datainsamlingsmetoder 
För att söka svar på de olika frågeställningarna delades studien upp i två delar. En första 

kvantitativ del för att söka svar på frågeställning 1, och avgränsa urvalet till del två. Del två 

utgörs av en kvalitativ del för att söka svar på frågeställning 2-4.  

 

Del  1. Kvantitativ inventering 

Konstruktion av checklista 
De tvingande ramarna för denna studie berör efterföljandet av de säkerhetsföreskrifter som 

råder. För att kunna utvärdera de olika skolornas arbete utefter myndigheternas 

bestämmelser behövdes först en konkretisering göras över vilka föreskrifter som skolan 

berörs av. Efter genomsökning av arbetsmiljöverkets hemsida, och med hjälp av litteraturen 

(Slätt och Janosik, 2019 och AV, 2013) befanns nedanstående föreskrifter och handböcker 

vara relevanta: 

 

▪ Arbetsmiljöverket- Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)  

▪ Arbetsmiljöverket- Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) 

▪ Arbetsmiljöverket- Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) 

▪ Arbetsmiljöverket- Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) 

▪ Arbetsmiljöverket- Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) 

▪ Arbetsmiljöverket- Laboratoriearbete med kemikalier (AFS 1997:10) 

▪ Arbetsmiljöverket- Så arbetar du med kemikalier i skolan (bok) (AV, 2013) 
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▪ MSB- Hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler (MSBFS 2020:1) 

▪ MSB- Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet : handbok (MSB1589 

2020) 

▪ MSB- Gasol i skolor (MSB1627 2021) 

▪ Kemikalieinspektionen- Klassificering och märkning (KIFS 2005:7) 

 

Utifrån ovanstående material sammanställdes en checklista med sammantaget 54 punkter 

indelade i kategorier enligt tabell 1 nedan. För att säkerställa listans relevans och kvalité 

genomfördes även korrespondens med berörda myndigheter såväl som med KRC och 

kommunens räddningstjänst för tolkning av vissa skrivelser. Studiens fullständiga checklista 

ligger i bilaga 1.   

 
Tabell 1. Frågekategorier för inventering av skolornas kemisalar och kemikalieförråd 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Urval och avgränsningar för del 1 och del 2 
Från varje kommunal grundskola i en medelstor svensk stad, med förhållandevis hög andel 

akademiker, kontaktades en slumpvis utvald kemilärare via e-post. Läraren tillfrågades om 

de som skola var villiga att ta emot ett besök med avsikt att inventera kemikalieförråd och 

klassrum där kemiundervisning bedrivs. Skolorna blev informerade om att en checklista i 

förhand hade konstruerats utifrån de föreskrifter och handböcker som berörda myndigheter 

författat avseende skolans kemikaliesäkerhet. Av 15 skolor tackade 8 ja. Besöket på varje 

skola tog cirka två timmar och samtliga kemikalier i förrådet noterades. Alla kemiska 

riskkällor kontrollerades via kemikalieinspektionens prioriteringsverktyg (KemI, 2021b). 

Utfasningskemikalier listades och presenterades för skolorna tillsammans med resultatet av 

inventeringen.  

 

Resultaten från samtliga skolor sammanställdes och de skolor som fått det största och 

minsta antalet anmärkningar valdes ut för intervjuer. Urvalet för den kvalitativa 

datainsamlingen grundades i att använda sig av ytterligheter, med syftet att undersöka vilka 

olika och gemensamma faktorer som avgör lärarens utrymme för arbete med säkerhet. Den 

kontakt som etablerats vid inventeringen nyttjades igen, och lärarna blev tillfrågade om de 

ville medverka i en intervju. En lärare från skolan med störst antal anmärkningar och två 

Kategori: Antal punkter: 

Kemikaliehantering  18 

Gaser  10 

Klassrummets utformning och utrustning 16 

Personlig skyddsutrustning 8 

Avfallshantering 2 
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lärare från skolan med minst valde att medverka. Intervjuerna, som spelades in, 

genomfördes på lärarnas respektive skolor och varade i cirka 40 minuter vardera.  

 

Del 2- Semistrukturerad, kvalitativ forskningsintervju 
För att besvara frågeställning 2-4 som handlar om lärarnas upplevda begränsningar och 

framgångsfaktorer samt tankar kring förbättring, genomfördes studiens andra del med 

kvalitativ intervju. Intervjun som forskningsmetod ger författaren en möjlighet att erhålla 

information genom samspel och kunskap om ett ämne via interaktion med den intervjuade 

personen (Kvale och Brinkman, 2017, sid 77), och lämpar sig mycket väl när syftet är att 

undersöka personers upplevelser (ibid. sid 43).  I denna studie genomfördes en 

semistrukturerad kvalitativ intervju, en flexibel form av intervju där spontana följdfrågor kan 

uppstå och frågornas ordningsföljd inte är viktig (Holmgren, 2020 och Kvale och Brinkman, 

2017). En intervjuguide konstruerades med två övergripande frågeområden, säkra 

laborationer och säker kemikaliehantering (bilaga 2). Vid intervjutillfället var intervjuaren 

tydlig med vilket frågeområde frågorna befann sig inom, samt att samtliga frågor som 

planerats enligt intervjumallen ställdes. I övrigt fick frågorna komma spontant utefter 

informanternas svar. Om intervjun behåller en viss struktur blir analysen av empirin sedan 

enklare, särskilt när syftet är att jämföra olika lärares svar på samma frågor (Kvale och 

Brinkman, 2017, sid 148). Det var en fördel att intervjuaren träffat informanterna och talat 

med dem informellt redan vid den kvantitativa undersökningen. Att kontakt etablerats sedan 

tidigare och att intervjufrågorna hölls korta och fria från ett avancerat språk, är fördelaktigt 

för samtalets dynamik och sammantaget ger detta informanterna en bra grund för ett 

förtroligt samtal (ibid. sid 170 och 173).  

 

Analysmetod 

Transkribering  
Då denna studie inte avsåg identifiera känslor, eller innefatta någon språklig analys gjordes 

ett antal val vid transkriberingen i syfte att kunna göra en meningstolkning av vad som sades. 

De delar som inte var relevanta för studien och dess frågeställningar plockades bort. Mindre 

korrigeringar gjordes av eventuella språkliga drag. Pauser, hummanden och skratt uteslöts. 

Texten har således homogeniserat till en mer läsbar karaktär. En litterär stil av 

meningsuppbyggnaden gör det enklare att förmedla informantens mening med sitt 

uttalande (Kvale och Brinkman, 2017). 

 

Tematisk innehållsanalys 
De transkriberade texterna lästes först igenom flera gånger för att materialet skulle vara 

välbekant och kategoriseringen väl underbyggd. Målet med innehållsanalysen var att 

identifiera mönster, teman, bland informanternas svar, för att kunna identifiera vilka 

nyckelfaktorer som är mest avgörande för ett effektivt säkerhetsarbete. En tematisk 

innehållsanalys är särskilt lämplig när man söker mönster i en stor mängd text (Boréus och 

Bergström, 2018, sid 85). För att hitta dessa teman bröts svaren stegvis ned i flera delar.  
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Från meningsbärande enhet till kategorier 
Den del av informantens svar som ansågs innehålla relevant information delades in i  

meningsbärande enheter för att få ett mer överskådligt material. (Holmgren, 2020). Från de 

meningsbärande enheterna skapades först koder för att sedan möjliggöra kategorisering 

(Kvale och Brinkman, 2017). Koden representerar en konkretisering av det som informanten 

verkligen säger. Kodningen genomfördes både med hjälp av nyckelord ur informantens svar, 

men också utifrån underliggande mening. Till exempel kodades svaret ”Lite skraj för det jag 

har dålig koll på” till ”okunskap skapar osäkerhet”, se tabell 2. Varje meningsbärande enhet 

har i denna studie resulterat i en kod. Efter kodningen påbörjades en kategorisering, där 

flera koder hamnade under samma subkategori. Se exempel nedan i tabell 2.  

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen från två olika meningsbärande enheter till samma subkategori. 

Meningsbärande enhet Kod Subkategori 

Lite skraj för det jag har dålig koll 

på 

Okunskap skapar osäkerhet 
 

Saknar kunskap 

Jag skulle egentligen säga nej. För 

jag har inte så bra koll. Jag tror att 

de inte är farliga, och så kan det 

visa sig ibland att det är de visst 

Uppskattar farligheten hos 

kemikalierna 

Saknar kunskap 

 

 

Därefter analyserades subkategorierna och sorterades utefter studiens frågeställningar in i 

tre kategorier: upplevd ramfaktor, framgångsfaktor eller förbättringsåtgärd. Sorteringen 

skedde utifrån typen av svar. Om informanten pratat om något som ett hinder eller problem 

eller som upplevs begränsande har det sorterats under upplevd ramfaktor. När läraren 

berättat om något som oproblematiskt och något de är stolta över har det sorterats som 

framgångsfaktor. Förbättringsåtgärder har identifierats utifrån ord som till exempel ”om”, 

”varit bättre” och ”hade kunnat”. Analysen har inte begränsats av eventuella föreställningar 

om troliga faktorer som författaren burit med sig in i analysarbetet. Till exempel så har varje 

faktor som framkommit i intervjun och uppfattats som begränsande identifierats som en 

upplevd ramfaktor. Ramfaktorer som inte direkt upplevs av lärarna utan är spekulationer 

kring begränsningar de tror andra upplever har inte tagits med.  

 

Identifiering av nyckelfaktorer 
Avslutningsvis analyserades subkategorier och kategorier tillsammans för att urskilja de 

nyckelfaktorer, eller teman, som genomsyrar samtliga av studiens frågeställningar. 

Informanterna har uppmanats att svara på ett antal frågor från olika vinklar. Om exempelvis 

en lärare meddelar att utbildning i säkerhet är en begränsande faktor, och att 

säkerhetsarbetet hade fungerat bättre om de hade haft utbildning i säkerhet, samtidigt som 

en lärare från en annan skola säger att arbetet med säkerhet fungerar särskilt bra på grund 

av att de har utbildning i säkerhet så identifierats detta som en nyckelfaktor för att lyckas, se 

tabell 3. 
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Tabell 3. Tabellen visar analysprocessen av det empiriska materialet från forskningsintervjun från 
meningsbärande enhet till kategorier och teman. I denna tabell går det att utläsa att temat 
”utbildning i säkerhet” återfinns bland samtliga av studiens kategorier.  

Meningsbärande enhet 
(kursiv text) 

Kod Subkategori Kategori Tema 

Ja, nej, det är mer på 
känsla och magkänsla än 
på att jag faktiskt har läst 
hur ofta ögonduschen eller 
vad det nu är ska testas så 
är det mer att jag tänker 
jamen va bra att vi ändå har 
hyffsad koll. Jag tror! Nej. 
Väldigt få saker har jag 
formellt koll på om jag ska 
vara ärlig. 

 
Baserar 
beslut på 
magkänsla 
och sunt 
förnuft  
 
 
 
Dålig koll 

 
 
Attityd till säkerhet  
 
 
 
 
 
 
Saknar kunskap  

 
 
Upplevd ramfaktor 
 
 
 
 
 
 
Upplevd ramfaktor 

 
Lärarens 
förhållningssätt till 
säkerhet 
 
 
 
 
 
Utbildning i 
säkerhet 

det är något som har gnagt 
i mitt bakhuvud riktigt länge, 
att såhär det här borde vi ta 
tag i, men vi tenderar att 
sätta oss i en massa andra 
saker, som vi. Skolan har 
så många behov som kan 
upplevas mer akuta. 

 
 
 
 
Annat upplevs 
viktigare eller 
mer akut 

 
 
 
 
Prioritering 

 
 
 
 
Upplevd ramfaktor 

 
 
 
 
Lärarens 
förhållningssätt till 
säkerhet 
 

Men en utbildning i 
kemikaliehantering och 
förvaring skulle inte vara 
helt fel 

 
Utbildning 
vore bra 

 
Vill ha  
Utbildning 

 
 
Förbättringsåtgärd 

 
Utbildning i 
säkerhet 

Jag tror att en bidragande 
faktor är att vi har kanske 
en annan bakgrund också 
än bara vanliga lärare, och 
även de som påbörjade det 
här arbetet innan oss hade 
också en forskar- eller 
laborativ erfarenhet sedan 
innan så man vet hur viktig 
säkerhetstänket är. 

 
Annan 
bakgrund än 
vanliga lärare 
 
 
 
Säkerhet är 
viktig 

 
 
Har utbildning 
 
 
 
 
Prioriterar 
säkerhet 

 
 
Framgångsfaktor 
 
 
 
 
Framgångsfaktor 

 
 
Utbildning i 
säkerhet 
 
 
 
Lärarens 
förhållningssätt till 
säkerhet 

Jag skulle säga att jag läser 
väl på flaskor till viss del, 
jamen där står det att den 
är giftig eller miljöfarlig, den 
här ska jag inte spola ut. 

 
 
Söker 
information på 
flaskor 

 
 
 
Arbetssätt (inte 
relevant) 
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Forskningsetiska överväganden 
I enlighet med riktlinjer för god forskningssed (Vetenskapsrådet 2017) informerades lärarna 

redan vid den första kontakten att medverkan är frivillig, samt att alla medverkande skolor 

är anonymiserade. Inför den kvalitativa intervjun informerades de medverkande 

informanterna om intervjuns syfte, dess anonymitet och alla godkände inspelning av 

samtalet. Den insamlade empirin kommer inte att användas i andra syften än de fastställda 

för studien.  

 

Metoddiskussion 
Till denna studie har kvalitativ intervju genomförts för att fånga lärarnas upplevelser av de 

frågekategorier som presenterats. En semistrukturerad intervju behandlar frågeområden 

hellre än detaljerade frågor, och detta var viktigt för att få en sådan nyanserad bild som 

möjligt. Eftersom studien tydligt söker ramfaktorer, framgångsfaktorer och 

förbättringar/behov kan resultatens validitet ha påverkats av hur frågor ställts, då det fanns 

en föreställning om exempelvis vilka ramfaktorer som skulle dyka upp redan innan. Dock så 

behöver inte ledande frågor vara olämpligt för kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale och 

Brinkman, 2017, sid 214), där syftet inte är att frågorna ska vara ledande eller icke ledande, 

utan att samtalet i sig leder till ny kunskap. Dessutom har inga begränsningar vid analysen av 

materialet gjorts utefter föreställningar om vilka ramfaktorer som är viktiga. Den 

semistrukturerade intervjuformen skapade rum för följdfrågor, och alla informanternas svar 

som tolkats som ramfaktorer har tagits med i resultatet.  

 

Resultatens tillförlitlighet 
Urvalet för intervjuerna gjordes utifrån antalet anmärkningar från checklistan. Ingen hänsyn 

har tagits till huruvida olika brister väger olika tungt. Till exempel kan det kanske anses värre 

att ha brister i elevernas skyddsutrustning än vissa delar av kemikaliehanteringen. Antalet 

punkter för kemikaliehanteringen står också för en övervägande del av checklistans punkter. 

De skolor som inte har rensat ut gamla kemikalier får således med hög sannolikhet många 

anmärkningar, utan att det egentligen säger något om brukandet av dessa ämnen i 

undervisningen. Sammantaget kan detta påverka validiteten av resultatet över vilka skolor 

som har störst brister i säkerhet.  

En studie som denna visar bara på ett fåtal lärares upplevelse av begränsningar. Antalet 

informanter som behövs för en studie styrs av dess syfte (Kvale och Brinkman, 2017, sid 

156). I det här fallet var syftet att identifiera ramfaktorer, framgångsfaktorer och 

förbättringar. Skolorna valdes utifrån kriterierna att efterföljandet av föreskrifter skulle vara 

så skilda som möjligt, på så vis ges ändå en bred bild av en kemilärares verklighet. Dessutom 

höjs tillförlitligheten i de resultat där informanterna identifierar samma ramar och/eller 

samma framgångsfaktorer, trots sin skilda situation.   

En styrka i datainsamlingen var informanternas ärlighet. Det kan vara mycket känsligt att 

dela med sig av bristande kunskap och tillåta en intervjuare att ställa intima frågor kring 

arbetssätt, men upplevelsen är att lärarna har tillhandahållit mycket ärliga svar och detta 
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höjer studiens validitet och reliabilitet (Kvale och Brinkman, 2017, sid 98). Ett exempel på ett 

ärligt svar är när en lärare berättar hur hen ibland kompromissar med säkerheten:  

 

Sen tänker jag att jag är lite orolig för att om jag skulle följa allting till punkt och 

pricka skulle jag behöva välja bort vissa roliga saker. Alltså. Jag är redo att 

kompromissa med säkerhet för att få ha kvar vissa farliga saker. 

 

Resultat och analys 
Del 1. Efterlevande av rådande säkerhetsföreskrifter 
Att efterleva myndigheternas föreskrifter bygger upp de tvingande ramarna för 

säkerhetsarbetets miniminivå. Alla besökta skolor fick anmärkningar från den kvantitativa 

inventeringen. Av checklistans 54 punkter fick skola G minst antal anmärkningar (10 st.) och 

skola C störst (26 st.). De numeriska resultaten från samtliga skolor är summerade i tabell 4.  

 

Tabell 4. Antalet anmärkningar för skolorna A-H inom varje kategori av inventeringen. 

Skola A B C D E F G H 

Kemikaliehantering 9 7 15 7 6 8 5 10 

Gaser  2 2 4 3 3 4 1 3 

Klassrummet  6 3 4 3 3 4 3 3 

Skyddsutrustning  5 1 2 1 1 2 0 3 

Avfallshantering  0 0 1 0 0 1 1 0 

Totalt 22 13 26 14 13 19 10 19 

 

Kemikaliehantering 

Hälften av skolorna har inte uppdaterad märkning av kemikalier enligt CLP och hälften 

saknar helt en kemikalieförteckning. En notering som gjordes på skolorna var att de allra 

flesta har en pärm för riskbedömningar i kemikalieförrådet, och i de allra flesta fall är denna 

pärm tom. Positivt var att alla skolor hade ett kemikalieförråd som var låst för obehöriga, 

och inte förvarade annat än kemikalier i kemikalieskåpen.   

Förvaring av mycket gamla kemikalier var en vanlig anmärkning under inventeringen (6 av 8 

skolor), dessa ämnen ska enligt Arbetsmiljöverket ersättas (AV, 2013). I inventeringen 

hittades bland annat kemikalier med utgångsdatum från 1970-talet. Andra brister var 

felaktig förvaring av frätande ämnen (6 av 8 skolor), felaktiga behållare (6 av 8 skolor), samt 

trasiga behållare (6 av 8 skolor), se figur 2 för exempel.  
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Figur 2. Exempel på behållare från skolornas inventering. T.v. Bäst före datum på denna 

bariumhydroxid har passerats med minst 46 år. T.h. En behållare med saltsyra som frätts sönder. Ett 

exempel på felaktigt förvarad kemisk riskkälla. Syran står dessutom i ett skåp av metall tillsammans 

med brandfarliga vätskor, och kan orsaka korrosionsskador med brandfarlig gasutveckling som följd. 

 

Gaser 
Det framkom under inventeringen att kunskaper kring den korrekta förvaringen av gaser var 

genomgående bristfällig. Förvaring av icke brandfarlig gas och samförvaring ställde flera 

lärare frågor kring, vilket indikerar att lärarna efterfrågar tydliga riktlinjer kring gashantering. 

Samtliga skolor hade en korrekt förvaring av gasol avseende brandklassat och ventilerat 

skåp, men på 3 av 8 skolor stod skåpen olåsta. Dessutom förvarades inte alltid vätgas i 

brandklassat skåp, utan löst i förrådet. Flest anmärkningar fick skolorna avseende avsaknad 

av tippskydd på gasflaskorna (6 av 8 skolor), och 5 av 8 skolor saknade närliggande 

brandsläckare.  

 

Klassrummets utformning och utrustning 
Samtliga skolor saknade möjlighet till att larma via en fast telefon. I de flesta fall tilläts dock 

eleverna ha mobiltelefoner med sig i fickan under lektionerna. 6 av 8 skolor saknade 

möjlighet till handtvätt med tvål, och hälften av klassrummen saknade förbandslåda. Hälften 

av klassrummen saknade även portabel ögondusch och ett saknade fast monterad 

ögondusch. Detta klassrum hade inte heller någon brandsläckare. I två av klassrummen gick 

nödduschen endast att starta stående. Samtliga klassrum var utrustade med nöddusch och 

brandfilt. Alla klassrum hade minst ett dragskåp.  

 

Personlig skyddsutrustning 
På de flesta skolorna fanns det trasiga förkläden och mycket repiga skyddsglasögon, men 

bara på en skola innebar detta att en klassuppsättning skyddskläder inte fanns. Hälften av 

skolorna saknade gummiband eller motsvarande för att sätta upp långt hår, och 3 av 8 skolor 
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saknade en skyddsskiva för lärardemonstrationer. En av skolorna fick inga anmärkningar 

avseende personlig skyddsutrustning, medan en annan fick 5 anmärkningar på 8 

kontrollpunkter. Endast en av skolorna tillhandahöll laborationsrockar, övriga enbart 

förkläden. Förkläden skyddar inte armar och rygg och begränsar vilken typ av laborationer 

som är lämpliga att genomföra.  

 

Avfallshantering 
3 av 8 skolor fick anmärkningar i sin avfallshantering, där behållare av kemiskt avfall 

saknades delvis eller helt. Miljöbalken SFS 1998:808 kap 15 5§ säger att avfall från 

verksamhet ska samlas in. Antingen efterföljs inte detta, och inte heller den del av 

läroplanen som handlar om att lära eleverna ta ansvar för miljön, eller så använder dessa 

skolor inte annat än ofarliga vattenlösliga kemikalier.  

 

Kemiska riskkällor 
Inventeringen innefattade även att räkna det antal kemiska riskkällor som fanns på 

respektive skola, utefter inrådan att mängden kemiska ämnen på en institution ska 

begränsas (AV, 2013). Resultatet är summerat i tabell 5, och visar att totalt 174 unika 

kemikalier med faroangivelser fanns på skolorna, av dessa är 45 ämnen skolunika, det vill 

säga fanns endast på en skola, och 17 fanns på samtliga skolor. Dessutom listades samtliga 

utfasningskemikalier på skolorna, totalt 51 unika ämnen (bilaga 3). Skola H hade ett 

anmärkningsvärt högt antal behållare för kemikalier (1450 st.), många avsedda för elevbruk. 

På denna skola fanns det flera utfasningskemikalier bland elevbehållarna, till exempel 

fenolftalein. Fenolftalein med en starkare koncentration än 0,2% återfanns på alla skolor 

förutom skola D, som utfasat kemikalien helt. 3 av 8 skolor hade dikromater.  

 
Tabell 5. Numeriska värden över antalet elever närvarande vid skolans laborativa tillfällen, samt 

antalet riskkällor och utfasningskemikalier identifierade på respektive skola. 

Skola Max 
Elever/labb 

Antal behållare med 
riskkällor (ca) 

Unika riskkällor Utfasnings-
kemikalier 

A 15 640 65 13 

B 27 645 116 30 

C 24 720 133 40 

D 14 245 53 11 

E 15 375 58 10 

F 19 290 88 23 

G 14 160 45 7 

H 24 1450 68 17 

   
Flest respektive lägst antal kemiska unika riskkällor och utfasningsämnen hade skola C 

respektive skola G, som sedan blev objekt för intervjumomentet. Dessa skolor hade också 

det största och minsta antalet anmärkningar från checklistan.  
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Del 2. Kvalitativ intervju 
Intervjuerna genomfördes på två av kommunens skolor. Den ena skolan, skola G hädanefter 

Gröna skolan, har tre parallella klasser för varje årskurs där eleverna laborerar i halvklass. 

Den andra skolan, skola C hädanefter Centralskolan, har två parallella klasser för varje 

årskurs där eleverna laborerar i helklass. På Gröna skolan arbetar tre lärare med 

kemiundervisning och på Centralskolan arbetar två. Båda skolorna är äldre än 25 år, och 

ingen av de intervjuade lärarna är obehörig eller nyutexaminerad. På Gröna skolan finns 

även en institutionsansvarig som har tid avsatt i sitt schema för att säkerställa ordning och 

reda. På denna skola arbetar lärare med laborativ bakgrund, någon sådan bakgrund fanns 

inte bland lärarna på Centralskolan.  

 

Resultat från innehållsanalysen 
Enligt modellen av tvingande och begränsade ramar kan vi anta att utrymmet för ett 

effektivt säkerhetsarbete är begränsat hos båda skolor, eftersom båda fick anmärkningar 

från den kvantitativa inventeringen. Den genomförda innehållsanalysen resulterade i ett 

antal subkategorier inom varje kategori, eller forskningsfråga. Dessa är faktorer som har 

betydelse för det säkerhetsarbete som lärarna genomför på de båda skolorna. Samtliga 

faktorer är presenterade i tabell 6, och det går att utläsa att Centralskolan upplever fler 

ramfaktorer och behov av förbättringar än Gröna skolan. I enlighet med resultatet från den 

kvantitativa inventeringen där Centralskolan fick flest anmärkningar.  

 
Tabell 6. Resultatet av de identifierade subkategorierna som framkommit i den kvalitativa 

lärarintervjun på Centralskolan och Gröna skolan. Bockarna visar att den intervjuade från skolan 

nämnt denna subkategori.   

Kategori Subkategori Nämnd i intervju med: 
Central-              Gröna-  
skolan                skolan  

Upplevd ramfaktor Prioritering ✓ ✓ 

 Saknar kunskap ✓  

 Intresse/motivation ✓  

 Attityd till säkerhet ✓  

 Lokalerna ✓ ✓ 

 Eleverna ✓ ✓ 

 Utrustning/material ✓ ✓ 

 Ekonomiska resurser ✓ ✓ 

 Kollegial kompetens  ✓ 

 Tid  ✓ 

 Ledning och organisation ✓  

 Klasstorlek ✓  

 Saknar utbildning ✓ 
 

Framgångsfaktor Erfarenhet skapar försiktighet ✓ 
 

 Tillmötesgående rektor ✓ ✓ 

 Lättillgänglig information  ✓ 
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 Bra kollegialt samarbete ✓ ✓ 

 Prioriterar säkerhet  ✓ 

 Har utbildning  ✓ 

 Institutionsansvarig  ✓ 

 Extra avsatt tid  ✓ 

 Små elevgrupper  ✓ 

 Involverar elever  ✓ 

Förbättringsåtgärd Vill ha utbildning ✓ 
 

 Kollegial kompetens ✓ ✓ 

 Prioritera och ta sig tid ✓  

 Rutiner och riktlinjer  ✓ 
 

 Ansvarsfördelning ✓  

 Mindre elevgrupper ✓ 
 

 Riskbedömda gemensamma 
laborationer 

 ✓ 

 Obligatorisk löpande 
kompetensutbildning 

 ✓ 

 

 

Lärarnas upplevda ramfaktorer 
I denna del av studiens beskrivs resultatet från de analyserade intervjuerna avseende 

lärarnas upplevda ramfaktorer.  

Prioritering var den ramfaktor läraren från Centralskolan beskrev som den främsta 

begränsningen. Från båda skolorna berättar man hur den övriga arbetsbördan gör att 

prioritering inte självklart faller på säkerhet. När det finns tid över så finns det så mycket att 

lägga den tiden på. Läraren från Centralskolan berättade att övriga arbetsuppgifter också 

upplevdes som mer lustfyllda, och mer akuta än säkerhetsföreskrifter. Vidare säger läraren 

på Centralskolan att den egna kunskapsbristen är en stor orsak till bristen på 

säkerhetsarbete. Dels berättar läraren att hen inte har någon formell inblick i vilka 

föreskrifter som rör skolan, samt att hen inte vet var dessa finns att hitta. Läraren berättar 

också att det finns ett generellt lågt intresse och motivation att ta reda på vad som gäller. 

Lärarens attityd inför säkerhetsfrågor påverkar situationen, och hen klargör att det inte 

känns så farligt som situationen ser ut nu, framför allt om kemikalierna bara står i ett skåp, 

och att det varken känns lustfyllt eller viktigt när hen får frågan vad som gör att hen inte 

sätter sig in i rådande föreskrifter. Läraren svarar: 

 

(jag) gillar att engagera mig i andra saker, som också är roligare… …Det känns 

inte så kul, och inte så viktigt vilket låter så konstigt! Jag vet att det är dödliga 

gifter om man skulle…. Men jag tänker att jag, ja, jag är inte orolig. 

 

Istället prioriterar läraren att skydda eleverna från farliga kemikalier. Läraren väljer att 

använda de kemikalier hen är bekant med och gör laborationer som hen känner till. Hens 
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strategi är att så länge eleverna är skyddade från de kemikalier som finns i förrådet spelar 

det mindre roll vilka ämnen där är, och poängterar en nogsamhet att dörren alltid är låst. 

Istället för att studera de föreskrifter som råder baserar läraren sina beslut på magkänsla och 

sunt förnuft. 

En skolgemensam ramfaktor som framkom var lokalerna. Centralskolan saknar 

förvaringsmöjligheter, och klassrummen är begränsande för Gröna skolan. Där finns det en 

oro att andra skolämnen än kemi ska bedrivas i kemisalen, på grund av platsbrist, med risk 

att någon tar med sig mat. Vidare berättar man att klassrummets utformning inte är optimal 

ur säkerhetsaspekt, och att det blir trångt vid laborationerna:  

Risken när det är trångt är det att det blir lättare att stöta till varandra. Det blir 

svårare för mig att komma fram om det skulle hända någonting. Så åtminstone 

tänker jag på var jag placerar eleverna när vi gör vissa labbar. Så att jag kommer 

åt dem och så att de är utspridda från varandra. Men i en optimal värld hade jag 

slängt ut lite bänkar för att det ska bli mindre risk. 

 

På frågan om vilka faktorer som får dem att välja bort laborationer på grund av säkerhet 

svarar båda skolorna eleverna. Läraren på Centralskolan berättar om en incident under en 

laboration där en elev smakade på kopparklorid enbart för att läraren informerat att ämnet 

är giftigt.  

På båda skolorna berättar man hur de laborationer som genomförs styrs av vilka kemikalier 

och vilken utrusning som finns på skolan, av ekonomiska skäl.  

På Gröna skolan berättade båda lärarna att de inte kände att de själva saknade kunskap, 

men att de kände ett ansvar för nyanställda lärare. Här kallat kollegial kompetens.  

Tid är en annan begränsande faktor som lärarna på Gröna skolan berättar om. De genomför 

ett pågående säkerhetsarbete genom att strukturera upp institutionen, som tidigare varit i 

mycket dåligt skick, men har inte hunnit i mål än på grund av tiden det tar. På Centralskolan 

pratar läraren också flera gånger om tid, men i perspektivet att inte ta sig tid, och detta faller 

därför istället under ramfaktorn prioritering.  

Centralskolan identifierar även skolans ledning och organisation som en begränsande 

ramfaktor, och menar att samma låga engagemang och prioritering av exempelvis 

avyttrande av gamla kemikalier delas av rektorn som av dem som arbetar på institutionen. 

Hen menar att det finns så mycket annat på skolan som prioriteras högre, som tex 

handlingsplaner för specifika elever. Vidare beskriver läraren klasstorleken som en viktig 

faktor för säkerhet under laborationerna, eftersom denna lärare laborerar i helklass. Läraren 

berättar att hen ibland chansar och gör laborationer med lite högre risk ändå, även om 

klassen är för stor, för att de är roliga. Hen fastställer dock:  

 

Det är lite på gränsen egentligen att ha helklass. Så att ha en stor helklass blir ju 

ännu värre. Framför allt blir det ännu trängre, man går in i varandra och 

snubblar. Nej. Gruppstorleken avgör ju rätt tydligt hur mycket man kan göra. 
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Även utbildning har identifierats som en yttre ramfaktor, och avser då utbildning i säkerhet 

inom skolan, eller under tidigare utbildning. På frågan om läraren har fått någon utbildning i 

säkra laborationer och säker kemikaliehantering svarar läraren på Centralskolan nej, båda 

lärarna från Gröna skolan svarar att en sådan har ingått i deras tidigare tjänstgöring.  

 

Lärarnas identifierade framgångsfaktorer 
Om ramfaktorer står för de begränsningar som lärarna upplever så är framgångsfaktorer 

sådant som gör att säkerhetsarbetet fungerar bra. På Gröna skolan belyser man att deras 

bakgrund som forskare gör att de har en stor insikt i säkerhet, och således stor kunskap, 

vilket gör att de prioriterar säkerhetsfrågor. De vet var de ska hitta information och 

säkerhetsföreskrifter om de behöver dem, och har sammanställt lättillgänglig information. 

De lyfter också rektorns initiativ att prioritera kemiinstitutionen som en framgångsfaktor. 

Man pratar om vikten av tydlig arbetsfördelning och fördelarna med att ha en 

institutionsansvarig. Denna person har fått extra tid i sitt schema att lägga på institutionen, 

vilket skapar förutsättningar för kontroll. Dessutom arbetar man med kollegial stöttning och 

mentorskap för att säkerställa att kunskapen finns hos alla medarbetare, även de som saknar 

utbildning i säkerhet. En lärare berättar:  

 

de kanske inte kan lika mycket som en själv kan, man har ju olika bakgrund, en 
del är ju inte ens behörig i ämnet kemi, de kanske har fysik och matte men blev 
ändå anställda som NO-lärare. Så att man kan introducera de här som är lite 
osäkra på ett bra och säkert sätt, så att de arbetar säkert i klassrummet. Men 
även utanför klassrummet i preppen där vi övriga jobbar. Så att man inte utsätter 
varandra för en onödig risk. 

 

Vidare konstaterar man på Gröna skolan att en förutsättning för att kunna garantera 

säkerheten vid laborationer är att de arbetar i halvklass.  

Även på Centralskolan vill man höja det väl fungerande kollegiala samarbetet som en viktig 

framgångsfaktor. Läraren berättar att de är mycket trygga i varandra, och kan fråga om både 

högt och lågt rörande exempelvis kemikaliers riskegenskaper. Man lyfter också den 

tillmötesgående rektorn som en framgångsfaktor och upplevelsen att det finns gehör om de 

uttrycker behov. Slutligen konkluderar läraren på Centralskolan att erfarenhet skapar 

försiktighet, som vid incidenten med kopparkloriden. 

Lärarna blev tillfrågade vilka strategier de har för att framgångsrikt laborera med elever som 

är stökiga. Läraren från Centralskolan berättar att förutom att vissa laborationer väljs bort 

om de inte passar elevgruppen brukar hen ge stökiga elever ett ansvarsmoment att hålla 

fokus på. Läraren nämner också att vissa laborationer kan visas från internet eller via 

demonstrationer. På Gröna skolan berättar läraren att hen strategiskt placerar ut stökiga 

elever, men att eleverna även upplevs generellt mer fokuserade under laborationerna. 

Dessutom säger en lärare att brutna säkerhetsregler får konsekvenser och att elever som 

inte sköter sig blir utvisade. På Gröna skolan påminner man, testar och involverar eleverna i 

säkerhetsarbetet. De har prov i säkerhet innan eleverna får börja laborera. Gröna skolans 
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lärare har också samlat instruktioner och dokument för hela arbetslaget att ta del av, och 

tagit ett helhetsgrepp över säkerheten på institutionen.  

 

Förbättringsåtgärder och behov 
Under intervjuerna tillfrågades lärarna vilka behov de har för att arbetet med säkerhet ska 

bli enklare och mer effektivt. Båda skolorna identifierade utbildning och kompetens i olika 

former som viktiga förbättringsåtgärder. Läraren från Centralskolan berättar att de båda som 

arbetar med kemiundervisning behöver prioritera och läsa in sig på vilka föreskrifter som 

gäller, och helst gå en kurs i kemikaliehantering och förvaring. Hen nämner också att de två 

har samma bakgrund och att det vore fördelaktigt om det fanns kollegial kompetens i form 

av en ämneslärare i kemi eller biologi. En lärare från Gröna skolan uttrycker att alla som 

arbetar med kemikalier bör gå en obligatorisk kurs i säkerhet, och att det inte ska vara en 

fråga om budget. Hen säger:  

 
Jag tror att det skulle vara bra om det genomfördes kommunövergripande för jag 
vet att det är jättemånga kemilärare som efterfrågar men det finns varken tid 
eller pengar att gå enskilt. Men att man kanske från kommunens sida kan satsa 
på: nu ska vi ha, nu ska alla gå den här, jag bryr mig inte vad ni har för bakgrund, 
ni ska gå den här allihopa. 

 
Gröna skolan har ett pågående arbete att strukturera upp och riskbedöma de laborationer 

som genomförs på skolan, och identifierar det som en förbättringsåtgärd att också 

strukturera upp de kemikalier man håller i förrådet utefter detta. För att minimera mängden 

kemikalier som bara står. De kan också bli bättre på att utbilda varandra.  

Läraren på Centralskolan önskar att det fanns ovanifrån förväntningar som ett stöd i att 

strukturera upp säkerhetsarbetet, med tydliga riktlinjer och ansvarsfördelning. Läraren 

skulle gärna se mindre elevgrupper, för möjligheten att vara mer aktiv som lärare, och 

genomföra säkrare laborationer med en högre kvalité.  

 

Identifierade nyckelfaktorer 
Resultatet från lärarintervjuerna identifierar fem nyckelfaktorer för ett ökat utrymmet för 

ett effektivt och hållbart säkerhetsarbete.  

 

• Utbildning i säkerhet 

• Lärarens förhållningssätt till säkerhet 

• Elevgruppens storlek 

• Ovanifrån styrning och prioritering 

• Kollegialt samarbete.  

 

Dessa fem faktorer utgör ett genomgående mönster i begränsningar, framgångsfaktorer 

och identifierade förbättringsåtgärder, och kan sammanfattas enligt tabell 7.  
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Tabell 7. Faktorer som framkommit i den kvalitativa intervjun av lärare, där det finns ett gemensamt 

mönster i form av en nyckelfaktor.  

Ramfaktor Framgångsfaktor Förbättringsåtgärd Nyckelfaktor 

Saknar kunskap 

 

Saknar utbildning 

Har utbildning Vill ha utbildning 

 

Obligatorisk löpande 

kompetensutbildning 

Utbildning i säkerhet 

Prioritering 

 

Intresse/motivation 

 

Attityd till säkerhet 

Prioriterar säkerhet 

 

 

Prioritera och ta sig 

tid 

Lärarens 

förhållningssätt till 

säkerhet 

Klasstorlek Små elevgrupper Mindre elevgrupper Elevgruppens storlek 

Ledning och 

organisation 

Institutionsansvarig 

 

Extra avsatt tid 

Rutiner och riktlinjer 

 

Ansvarsfördelning 

Ovanifrån styrning 

och prioritering 

Kollegiala 

kompetensen  

Bra kollegialt 

samarbete 

Kollegial kompetens Kollegialt samarbete 
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Diskussion  
Generell reflektion 
Som blivande och verksamma kemilärare har vi olika förutsättningar och förkunskaper. Ett 

stort problem är att det inte ingår någon utbildning i kemisäkerhet inom lärarutbildningen 

eller läraryrket i Sverige, något vi även kan se i andra länder (Richards-Babb et al, 2010 och 

Sigmann 2018). Kompetensutbildning är något som tydligt efterfrågas utifrån tidigare studier 

och av resultatet i detta arbete. Konsekvenserna av bristen på utbildning blir tydliga i den 

kvantitativa inventeringen. Lärarna förmår inte idag att arbeta utefter våra myndigheters 

miniminivå, mycket beroende på okunskap. Ändå ställs kravet från Arbetsmiljölagen (SFS 

1977:1160) kap 3, 3§ att kemilärare ska ha adekvat utbildning i säkerhet för att få bedriva 

laborativt arbete inom skolan. Om inte denna kunskap kommer under utbildningen av lärare, 

när ska den då komma? Under förutsättning att man får anställning på en skola där det finns 

erfarna lärare som kan agera mentorer finns möjlighet till lärande under handledning. Något 

som säkerställer att så är fallet för varje nyutexaminerad lärare finns givetvis inte. 

Kemilärarnas resurscentrum utbildar ca 30 lärare per år i kemisäkerhet, men utbildningen 

kostar pengar och tid.  

Schenk et al. (2018) fann att just tiden påverkade lärarnas arbete med hantering och 

märkning av kemikalier, och man upplevde att avyttrande av kemikalier var administrativt 

krävande. Jag är själv förvånad över resultatet i denna studie att inte mer vikt bland de 

upplevda begränsningarna har handlat om tid, utan snarare yttrat sig som prioritering- att 

man inte tar sig tid. Många som undervisar i kemi inom grundskolan idag är NO-lärare, 

kanske i kombination med matematik och teknik och har således fem ämnen att ansvara 

över. Fem olika kursplaner med centralt innehåll och tillhörande kunskapskrav. Till detta 

kommer skolans övriga verksamhet med lektionsplanering, bedömning, elevärenden, 

föräldrakontakter och incidenter. Tidigare fanns det inom skolan assistenter inom 

kemiinstitutionen för förberedelser och disk, men numera är det vanligare att även det 

ansvaret åligger läraren (AV, 2005 och Larsson, 2019). Det är därför inte svårt att förstå hur 

utrymmet för säkerhetsarbete blir begränsat. Något som jag vill framhäva från resultatet av 

denna studie är att oavsett bakgrund så ser jag ändå att lärarna prioriterar elevernas 

säkerhet. Man är på samtliga skolor nogsam att elever inte ska komma i kontakt med 

kemikalieförrådet, och i intervjun framkommer att man väljer laborationer man är trygg och 

bekant med för att minimera risken. Att lärare är duktiga på att sätta elevernas säkerhet före 

sin egna framgår även via en intervju av med KRC:s föreståndare Jenny Olander (Hammar, 

2019). Problemet är att även med de bästa intentioner så kan farliga situationer uppstå på 

skolan om inte kemikalier hanteras på ett korrekt sätt.  

 

Lärarens utrymme för säkerhetsarbetet 
I likhet med arbetsmiljöverkets tidigare studier (AV, 2005 och AV 2019) visar skolorna i 

denna studie att efterlevandet av säkerhetsföreskrifter är bristfällig. Samtliga skolor fick 

anmärkningar utifrån checklistan, och miniminivån för säkra laborationer och säker 
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kemikaliehantering uppnås således inte. Detta innebär att lärarnas utrymme för ett effektivt 

och hållbart säkerhetsarbete är starkt begränsat. Om vi återvänder till figuren från 

teoriavsnittet kan vi konstatera att ramarna konsumerar lärarens utrymme för 

säkerhetsarbete, se figur 3 nedan. Denna arbetssituation innebär att läraren behöver 

använda alternativa strategier för att täcka in det viktigaste, som elevernas säkerhet.  

Utifrån denna modell och resultatet av denna studie påminner Gröna skolan mer om den 

teoretiska modellen än vad Centralskolan gör, baserat på resultat från både den kvantitativa 

och kvalitativa undersökningen. Även om brister framkommer från inventeringen så har 

Gröna skolan strategier och struktur för ett fungerande säkerhetsarbete, medan 

Centralskolan är långt under miniminivån.  

 

 
Figur 3. T.v, den teoretiska modellen som visar balansen mellan tvingande och begränsande ramar i 
ett väl fungerande säkerhetsarbete. Läraren har utrymme för ett effektivt och hållbart 
säkerhetsarbete.  
T.h. Illustration av den situation där ramarna blir för trånga och konsumerar utrymmet för ett 
effektivt säkerhetsarbete. Den streckade linjen visar den ursprungliga miniminivån, som inte längre 
uppnås p.g.a. alltför stora begränsningar. Läraren saknar adekvat utrymme.  

 

 

Efterlevandet av säkerhetsföreskrifter- tvingande ramar 
I samstämmighet med arbetsmiljöverkets inspektion från 2005 visar denna studie brister i 

exempelvis kemikaliehanteringen med oordning och farliga ämnen som inte förvaras på ett 

betryggande sätt. Dessutom finner båda studierna stora brister i nedskrivna 

riskbedömningar, få dragskåp, felaktigt hantering av vätgas och stora elevgrupper. Lärarna i 

denna studie efterfrågade under inventeringen information kring korrekt gashantering, 

något som visar att lärarna vill göra rätt, men att kunskapen om vad som är rätt är 

svårtillgänglig.  

Schenk et al. (2018) intervjuade lärare avseende olyckor och tillbud, och fann att lärare 

genomförde riskbedömningar inför sina laborationer, men att dessa inte alltid 

dokumenterades på grund av tidsbrist. Min uppfattning är att lärare alltid genomför någon 

form av riskbedömning, men inte alls på den nivån som rådande säkerhetsföreskrifter 
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kräver. En intressant notering under inventeringarna är att många skolor har pärmar för 

riskbedömningar som står tomma. Den reflektion jag gör angående detta är att lärarna har, 

eller har haft, en intention att följa kravet på nedskrivna riskbedömningar, men att ett 

sådant arbete inte blir av, eventuellt på grund av tidsbrist och okunskap eller osäkerhet. 

Detta kan ses som ett exempel på de strategier lärare tar till då säkerhetsarbetet brister. Där 

man genar i kurvorna och släcker bränder eftersom utrymmet för säkerhetsarbetet såsom 

myndigheterna kräver det ska se ut, inte finns.  

 

Kemiska riskkällor 
På skolorna hittades 174 unika kemiska riskkällor, men endast 17 av dem på samtliga skolor. 

Dessa 17 uppskattas som essentiella för en fungerande kemiundervisning, men hur många 

fler än dessa behövs? Som mest hade en skola 133 unika kemiska riskkällor. Skolorna 

behöver bli bättre på att avyttra gamla, men också farliga, ämnen som bara står. Kemikalier 

är dyra i både inköp och avyttring, och skolorna tycks inte ha råd att göra sig av med 

kemikalierna som önskvärt. Sedan arbetsmiljöverkets inspektion 2005 har kravet på  

uppdaterad märkning av kemiska riskkällor tillkommit, något som inte genomförts på hälften 

av skolorna. Samtliga behållare måste märkas enligt CLP, ett arbete som inte minst är viktigt 

om man ser till hur kunskapen kring kemikaliers egenskaper förändras över tid. Det fanns 

skolor med mer än 1000 behållare med kemikalier, och det är enkelt att förstå att märkning 

av dessa är ett gediget och tidskrävande arbete. En generell trend, om än inte absolut, är att 

de skolor som gått igenom sitt kemikalieförråd och rensat ut gamla kemikalier har färre 

anmärkningar. Vilket jag ser hänger samman med såväl kunskap som lärarens 

förhållningssätt och ovanifrån styrning. Man behöver ges tid, man behöver vilja ta sig den 

tiden och man behöver veta vad man ska göra.  

Samtliga skolor i denna studie förvarade utfasningskemikalier, och endast en skola kände till 

att användningen av fenolftalein bör begränsas, ett tecken på att kunskaper om kemikaliers 

föränderliga klassificering inte når kemilärarna. Detta är i enlighet med mina egna 

observationer under verksamhetsförlags utbildning, där jag sett hantering av fenolftalein 

som kraftigt strider mot kommunens miljö- och hälsoskyddskontors rekommendationer. Jag 

ser ett generellt problem avseende cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande 

(CMR) kemikalier, och deras osynliga åverkan på kroppen. Det är enkelt att förstå varför man 

behöver skyddsutrustning för exempelvis syror som orsakar en direkt synlig skada, men 

svårare att förstå varför man bör undvika fenolftalein. Det uppstår en ”men hur farligt kan 

det vara, det är så små mängder”- mentalitet där jag ändå kan tycka att CMR-kemikalier inte 

har någon plats i grundskolans undervisning av rent principiella skäl. Det finns 

substitutionsalternativ till fenolftalein, exempelvis fenolrött.   

 

Ramfaktorer- begränsande ramar 
I flera av referensstudierna uttrycks en oro att bristande säkerhetskunskaper ska leda till att 

lärarna börjar undvika laborationer (Hammar, 2019 och Richards-Babb et al., 2010 och 

Thorsell, 2013). Några sådana tendenser kunde inte identifieras i denna studie. Istället 
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konkluderar båda skolorna att valen av laboration styrs av klassens storlek. En upplevelse de 

delar med andra lärare (Schenk et al., 2018), och en viktig indikation till rektorer och 

skoladministratörer inför kemilärarnas schemaläggning.  

Jag har noterat en trend under min verksamhetsförlagda utbildningen där lärarna väljer att 

bortse från vissa säkerhetsföreskrifter för att inte förlora inslag i undervisningen. Något som 

läraren på Centralskolan även verifierar. Upplevelsen att säkerhetsföreskrifterna är för 

strikta och inte i enlighet med verksamheten syns också i ordvalet hos Larssons (2019) när 

han beskriver hur kemiindustrin rent generellt visar en ”besatthet att minimera risker”. 

Vidare problematiserar han hur kemiundervisningen förändrats och allt fler kemiska ämnen 

anses som farliga. En lärare kommenterade mitt inventeringsarbete med att man ”snart inte 

får göra någonting längre”, och att ”det var bättre förr”. Dessa observationer vill jag härleda 

tillbaka till nyckelfaktorn lärarens förhållningssätt till säkerhet.  

 

Inre och yttre ramfaktorers betydelse 
Något som blir tydligt i denna studie är att de inre ramfaktorerna, som prioritering, intresse, 

attityd till säkerhet och motivation, spelar stor roll för säkerhetsarbetets utfall. Detta 

överensstämmer med tidigare studier (Bengtsson och Högberg, 2018). Om säkerheten ska 

prioriteras inom skolan behöver den i mångt och mycket prioriteras av den undervisande 

läraren. Vi kan även se likheter med Sandbergs iakttagelser att de inre ramfaktorerna kan 

försvåra de yttre (Sandberg, 1996). Om läraren saknar kunskap och utbildning är det 

troligtvis svårare att påverka exempelvis skolans ledning och organisation i att prioritera 

säkerhetsarbetet, samt att inspirera och samarbeta med kollegor. Det kan också leda till en 

ökning av flera inre ramfaktorer. Exempelvis kan en låg kunskapsnivå öka känslan av att 

säkerhetsfrågorna inte är roliga eller prioriterade. 

 

Nyckelfaktorer 
Ramfaktorer inom skolan kan inte elimineras, istället söker denna studie svar på vilka 

nyckelfaktorer som krävs för att lärarna ska ha tillgång till ett tillfredsställande utrymme för 

ett effektivt säkerhetsarbete.  

Nyckelfaktorerna utgör ett mönster av begränsningar (ramfaktorer) med behov om 

förändring (förbättringsåtgärder) och kan samtidigt identifieras som framgångsfaktorer när 

de fungerar väl. Det innebär att nyckelfaktorerna inte är detsamma som framgångsfaktorer, i 

den bemärkelsen att de även måsta ha identifierats som något man saknar på en skola med 

sämre fungerande säkerhetsarbete. Således har nyckelfaktorerna en högre tillförlitlighet än 

övriga begrepp var för sig.  

 

Utifrån resultatet vill jag hävda att nyckelfaktorn utbildning i säkerhet är den viktigaste. 

Utbildning i säkerhet har möjlighet att påverka åtminstone tre av de andra faktorerna, se 

ovan. Om man inte vet varför det är viktigt att känna till säkerhetsföreskrifterna, är det svårt 

att motivera sig att läsa dem och bli intresserad. Idag behöver den kemilärare som önskar 

utbildning investera i detta själv, och för det krävs intresse och engagemang. Eftersom det 
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inte finns någon egentlig litteratur tillgänglig för säkerhet inom skolan, och de föreskrifter 

som rör skolan är långt fler än en, tar det också tid att på egen hand sätta sig fullt in i vad 

som gäller.  

 

Vikten av denna studie 
Detta examensarbete belyser de konsekvenser bristen på säkerhetsutbildning får på 

verksamma lärare inom kemi, men också vilka viktiga faktorer som behövs för att ett väl 

fungerande säkerhetsarbete ska genomsyra laborationer och kemikaliehantering. Dessa 

faktorer är identifierade gemensamt av lärare vars säkerhetsarbete visar stor deviation, 

vilket ökar resultatets trovärdighet. De sammanfattande reglerna kring säkerhet och 

hänvisning till relevant litteratur och säkerhetsföreskrifter kan ligga till grund för egenstudier 

för samtliga lärare som utför laborativt arbete i skolan. Denna studie kan bidra med värdefull 

kunskap till såväl blivande och verksamma kemilärare, som för rektorer. Rektorerna är 

ytterst ansvariga för säkerheten och spelar enligt resultatet av denna studie en viktig roll för 

att säkerhetsarbetet ska fungera väl. Den konstruerade checklistan kan användas för 

utvärdering av den egna skolan, och den sammanställda listan över utfasningskemikalier ger 

inblick kring vilka farliga ämnen som finns på skolorna idag. Denna studie blir också en tydlig 

signal till utbildare av kemister och kemilärare att större vikt behöver läggas vid 

universiteten avseende laborativt säkerhetsarbete.  

 

Slutsats 
Denna studie har inte haft för avsikt att kritisera lärares eventuella kunskapsbrister kring 

föreskrifter eller ett säkert arbete. Studien har varit ämnad att opartisk undersöka 

säkerhetssituationen på olika skolor, genom att (1) kartlägga hur väl myndigheters 

föreskrifter för arbete med kemiska arbetsmiljörisker efterföljs och (2) undersöka faktorer 

som avgör lärarens utrymme för ett effektivt och hållbart arbete med säkerhet. Slutsatsen av 

detta arbete är att samtliga skolor har problem att följa rådande föreskrifter, och att 

kunskaperna kring föreskrifter är generellt låg. Det är beklagligt att en utbildning i säkra 

laborationer och säkert kemikaliearbete inte är obligatoriskt för kemilärare, då jag anser att 

det är något vi samtliga är i stort behov av. Sammantaget har denna studie identifierat fem 

nyckelfaktorer för ett säkrare arbete vid skolans kemiundervisning: utbildning i säkerhet, 

lärarens förhållningssätt till säkerhet, elevgruppens storlek, ovanifrån styrning och 

prioritering samt kollegialt samarbete. Varav den viktigaste i min mening är utbildning i 

säkerhet.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Checklista grundskolor 
 

Förutsättningar för säkra laborationer och säker kemikaliehantering 

 
Skola:  Datum:  

 
 Ja Nej Kommentar Förordning eller 

handbok 

Kemikaliehantering  

Har skolan en gemensam och uppdaterad 
kemikalieförteckning?  

   AFS 2011:19 6§ 

Finns säkerhetsdatablad för 
kemikalierna? 

    AFS 2011:19 7§    

Finns det ett kemikalieförråd låst från 
eleverna och obehörig personal? 

   AFS 2011:19 21§ 

Ligger förrådet i anslutning till klassrum 
för att undvika onödig transport av 
kemikalier? 

   AFS 1997:10 13§ 

Förvaras det kemikalier löst i förrådet 
eller i klassrummet? 

   AFS 2011:19 21§ 

Finns det ett ventilerat giftskåp?    AFS 2011:19 21§ 

Förvaras syror och baser i separata 
ventilerade skåp? 

    AFS 2011:19 21§ 

Finns det ett ventilerat skåp för 
brandfarliga ämnen? (aceton, bensin, 
petroleumeter, eter, etanol ( T-röd) och 
metanol) 

   AFS 2011:19 21§ 

Förvaras frätande och giftiga ämnen lågt?    AFS 2011:19 22§ 

Förvaras följande kemikalier i 
glasbehållare: Koncentrerad svavelsyra, 
salpetersyra och ortofosforsyra och 
bensin?  

   AFS 2011:19 22§,  
AV 2013 
Kemikalier i 
skolan sid 47 

Går det tydligt att utläsa från utsidan av 
skåpet vilka kemikalier som förvaras? 

   AFS 2011:19 20§ 

Finns faropiktogram på samtliga 
kemikalier enligt CLP?  

   KIFS 2005:7 

Har någon kemikalie läckt ur sin 
behållare? 

   AFS 2011:19 26§ 

Är någon behållare trasig eller skadad?    AFS 2011:19 22§ 

Förvaras annat än kemikalier i 
kemikalieskåpen? 

    

Finns det kemikalier med otydlig etikett, 
med risk för förväxling? 

   AFS 2011:19 22§ 

Finns det uppenbart gamla kemikalier?     AV 2013 
Kemikalier i 
skolan sid 46 
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Finns utfasningskemikalier (REACH), ex 
fenolftalein (>0.2%), borax etc, eller 
PRIO-ämnen 

    

Hur många behållare med kemikalier 
finns ca?   

   AFS 2011:19 15§ 

     

Gaser 

Förvaras gasoltuber i brandavskiljande väl 
ventilerat skåp vid yttervägg? 

   MSB1627 2021 

Är skåpet otillgängligt för elever?    MSB1627 2021 

Finns det övriga flaskor med brandfarliga 
gaser? 

    

Förvaras dessa i brandavskiljande väl 
ventilerat skåp vid yttervägg? 

   MSBFS 
2020:1 kap2 13§ 

Finns övriga gaser?     

Förvaras dessa i väl ventilerat utrymme?    AFS 2017:3 kap 3 
1§ 

Samförvaras gasflaskor av olika gaser, 
varav mindre än två flaskor syrgas?
  

   MSB1589 2020 

Finns varningsskylt med text: Gasflaskor 
förs i säkerhet vid brandfara på både 
ytterdörr och förvaringsutrymme för 
samtliga gasflaskor? 

   AFS 2017:3 kap 3 
1§ 

Verkar någon gasflaska skadad eller har 
någon funktion gått förlorad?
  

    

Riskerar någon gasflaska att tippa?    AFS 2017:3 kap 3 
2§ 

Finns brandsläckare i närheten?    MSBFS 2020:1 
15§ 

     

Klassrummets utformning och utrustning 

Finns handfat och möjlighet till handtvätt 
med tvål? 

   AFS 2011:19 26§ 
AFS 2020:1 75§ 

Finns det en förbandslåda?     AFS 2011:19 34§ 

Är klassrummet utrustat med 
brandsläckare? 

   AFS 2011:19 34§ 

Är klassrummet utrustat med brandfilt?    AFS 2011:19 34§ 

Finns det fast monterad ögondusch?    AFS 2020:1 162§ 

Finns det portabel ögondusch?    AFS 2020:1 162§ 

Har den ett gällande bäst före datum?    AFS 1999:7 §9 

Finns det nöddusch?     AFS 2020:1 161§ 

Går nöddusch att starta stående och 
krypande? 

   AFS 2020:1 161§ 

Finns det dragskåp?    AFS 2011:19 15§ 

Finns det annan ventilerad arbetsyta?    AFS 2011:19 15§ 

Är arbetsytan belamrad?     

Är samtliga glasartiklar hela?     AFS 2020:1 156§ 

Är samtliga glasartiklar rena?    AFS 2011:19 26§ 
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Är arbetsbänkarna rena?    AFS 2011:19 26§ 

Finns det möjlighet att larma från 
klassrummet, tex en fast telefon? 

   AFS 1999:7 8§ 

     

Personlig skyddsutrustning 

Hur många elever i varje labbgrupp?     

Finns det skyddsrockar eller förkläden till 
samtliga elever? 

   AFS 2011:19 27§ 

Är skyddskläderna hela, går tex 
förklädena att knyta? 

   AFS 2001:3 12§ 

Finns det skyddsglasögon till samtliga 
elever?  

   AFS 2011:19 28§ 

Är skyddsglasögonen dugliga? (Hela, 
transparenta etc) 

   AFS 2001:3 12§ 

Finns det skyddshandskar?     AFS 2011:19 27§ 

Finns det gummisnoddar för att fästa upp 
långt hår? 

   AV 2013 
Kemikalier i 
skolan sid 77 

Finns värmetåliga handskar för hantering 
av varm utrustning? 

   AV 2013 
Kemikalier i 
skolan sid 75 

Finns skyddsskiva för demonstrationer av 
läraren? 

   AV 2013 
Kemikalier i 
skolan sid 77 

     

Avfallshantering 

Finns olika uppsamlingskärl för avfall?      AFS 2011:19 17§    

Finns uppsamling av trasigt glas?    AV 2013 
Kemikalier i 
skolan sid 54 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Säkra laborationer: 
Inledande frågor: -Hur ofta laborerar ni?  

-Hur välbekant känner du dig med de föreskrifter och lagar som gäller för 
dig som kemilärare rörande kemiska arbetsmiljörisker? 

Riskbedömning: -Hur genomförs riskbedömning inför laboration? (AFS 2011:19 5§) 
-Finns det dokumentation av riskbedömningen? (AFS 2011:19 10§) 
-Vad skulle ni behöva för att förbättra riskbedömningarna? 
-Hur informeras eleverna rörande säkerhet i kemisalen? (AFS 2011:19 
13§) 
-Vilken typ av säkerhetsgenomgång har du innan labb? (AFS 2001:1 7§) 
-Vilka faktorer skulle få dig att välja bort en laboration pga säkerhet? 

Klassrummets utformning 
och personlig 
skyddsutrustning: 

-Är det något i klassrummets utformning eller skyddsutrustningen som 
gör att laborationer väljs bort? 
-Känner du att du har möjlighet att styra över detta? 
-Har du någon strategi för att genomföra laborationsmomenten ändå? 

Elever: -Vilka strategier har du för att laborera med stökiga elever? (AFS 2012:3 
4§) 
-Hur skulle du arbetat om du hade mindre elevgrupper än idag? 
-Hur skulle du arbetet om du hade större elevgrupper än idag? 

Övrigt:  -Sammanfattningsvis: vilka faktorer begränsar vilka laborationer som -
genomförs? 

Säker kemikaliehantering: 
Kunskap: -Har du fått någon utbildning i säkra laborationer och 

kemikaliehantering? 
-Känner du att du har kunskap nog för att hantera kemikalierna och 
gaserna på er skola på ett korrekt sätt (förvaring, användning, 
avfallshantering)? 
-Vad skulle du behöva för att bli mer trygg i kemikaliehanteringen? 

Kemikaliehantering: -Har ni användning av alla de kemikalier ni har i förrådet? (AFS 2011:19 
15§) 
-Finns det något som begränsar avyttrandet av kemikalier? 
-Hur upplever du din möjlighet att följa de säkerhetsföreskrifter som finns 
gällande kemikaliehantering (märkning, förvaring) och avfallshantering? 
-Var ni medvetna om att ämnena på utfasningslistan är farliga? 
-Hur laborerar ni med de utfasningskemikalier som finns på er skola? 
-Sammanfattningsvis: vilka faktorer begränsar er möjlighet att arbeta 
med säker kemikaliehantering? 

Övergripande frågor: 
 -Vilka är era styrkor på skolan när det kommer till säkra laborationer och 

säker kemikaliehantering? 
-Vilka faktorer är viktiga för era styrkor? 
-Vad kan ni bli bättre på? 
-Vilka begränsningar har ni till att bli bättre?  
-Tycker du att du idag kan erbjuda eleverna fullvärdiga och säkra 
laborationer? 
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Bilaga 3. Utfasningskemikalier på kommunens skolor.  
 

Ämne CAS Prioritering Särskild risk  

Ammoniumdikromat 7789-09-5 Kandidatlista Kraftigt allergiframkallande; 
Miljöfarliga långtidseffekter; 
Specifika organskador efter 
upprepad exponering; 
Mycket hög akut giftighet; 
Cancerframkallande (kategori 
1A eller 1B); 
Reproduktionsstörande 
(kategori 1A eller 1B); 
Mutagena (kategori 1A eller 
1B) 

Ammoniumnickelsulfat 
 

7786-81-4 Utfasning Mutagena (kategori 2); 
Specifika organskador efter 
upprepad exponering; 
Reproduktionsstörande 
(kategori 1A eller 1B); 
Cancerframkallande (kategori 
1A eller 1B); Kraftigt 
allergiframkallande; 
Miljöfarliga långtidseffekter 

Amylas 9000-92-4 Utfasning Kraftigt allergiframkallande 

Bensin 86290-81-5 Utfasning Mutagena (kategori 1A eller 
1B); Cancerframkallande 
(kategori 1A eller 1B) 

Bly i massiv form 7439-92-1 Kandidatlista Bly (Pb); 
Reproduktionsstörande 
(kategori 1A eller 1B); 
Reproduktionsstörande 
(effekter på eller via amning) 

Blyacetat trihydrat 6080-56-4 Utfasning Bly (Pb); Miljöfarliga 
långtidseffekter; 
Reproduktionsstörande 
(kategori 1A eller 1B) 

Bly(II)klorid 7758-95-4 Utfasning Bly (Pb); Miljöfarliga 
långtidseffekter; 
Reproduktionsstörande 
(kategori 1A eller 1B) 

Blymönja 1314-41-6 Kandidatlista Bly (Pb); Miljöfarliga 
långtidseffekter; 
Reproduktionsstörande 
(kategori 1A eller 1B) 

Bly(II)nitrat 10099-74-8 Kandidatlista Bly (Pb); Miljöfarliga 
långtidseffekter; 
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Reproduktionsstörande 
(kategori 1A eller 1B) 

Bly(II)oxid 1317-36-8 Kandidatlista Bly (Pb); Miljöfarliga 
långtidseffekter; 
Reproduktionsstörande 
(kategori 1A eller 1B) 

Borax 1303-96-4 Kandidatlista Reproduktionsstörande 
(kategori 1A eller 1B) 

Borsyra, H3BO3 11113-50-1 Kandidatlista Reproduktionsstörande 
(kategori 1A eller 1B) 

Fenolftalein 77-09-8 Kandidatlista Cancerframkallande (kategori 
1A eller 1B); Mutagena 
(kategori 2); 
Reproduktionsstörande 
(kategori 2) 

Formaldehyd 50-00-0 Utfasning Allergiframkallande; 
Mutagena (kategori 2); 
Cancerframkallande (kategori 
1A eller 1B) 

Kaliumdikromat 7778-50-9 
 

Kandidatlista Mutagena (kategori 1A eller 
1B); Reproduktionsstörande 
(kategori 1A eller 1B); 
Cancerframkallande (kategori 
1A eller 1B); Mycket hög akut 
giftighet; Specifika 
organskador efter upprepad 
exponering; Miljöfarliga 
långtidseffekter; Kraftigt 
allergiframkallande 

Kaliumkromat 7789-00-6 Kandidatlista Miljöfarliga långtidseffekter; 
Allergiframkallande; 
Cancerframkallande (kategori 
1A eller 1B); Mutagena 
(kategori 1A eller 1B) 

Kobolt(II)klorid 
hexahydrat 

7646-79-9 Kandidatlista Mutagena (kategori 2); 
Cancerframkallande (kategori 
1A eller 1B); 
Reproduktionsstörande 
(kategori 1A eller 1B); 
Miljöfarliga långtidseffekter; 
Kraftigt allergiframkallande 

Kobolt(II)nitrat 
hexahydrat 

10141-05-6 Kandidatlista Reproduktionsstörande 
(kategori 1A eller 1B); 
Cancerframkallande (kategori 
1A eller 1B); Mutagena 
(kategori 2); Kraftigt 
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allergiframkallande; 
Miljöfarliga långtidseffekter 

Kongo röd 573-58-0 Kandidatlista Reproduktionsstörande 
(kategori 2); 
Cancerframkallande (kategori 
1A eller 1B) 

Lacknafta 64742-82-1 Utfasning Mutagena (kategori 1A eller 
1B); Cancerframkallande 
(kategori 1A eller 1B); 
Specifika organskador efter 
upprepad exponering 

Natriumdikromat 10588-01-9 Kandidatlista Mutagena (kategori 1A eller 
1B); Reproduktionsstörande 
(kategori 1A eller 1B); 
Cancerframkallande (kategori 
1A eller 1B); Mycket hög akut 
giftighet; Specifika 
organskador efter upprepad 
exponering; Miljöfarliga 
långtidseffekter; Kraftigt 
allergiframkallande 

Nickel(II)nitrat 
hexahydrat 

13478-00-7 Utfasning Mutagena (kategori 2); 
Specifika organskador efter 
upprepad exponering; 
Reproduktionsstörande 
(kategori 1A eller 1B); 
Cancerframkallande (kategori 
1A eller 1B); Kraftigt 
allergiframkallande; 
Miljöfarliga långtidseffekter 

Nickel(II)klorid 
hexahydrat 

7791-20-0 Utfasning Mutagena (kategori 2); 
Specifika organskador efter 
upprepad exponering; 
Reproduktionsstörande 
(kategori 1A eller 1B); 
Cancerframkallande (kategori 
1A eller 1B); Kraftigt 
allergiframkallande; 
Miljöfarliga långtidseffekter 

Pepsin 9001-75-6 Utfasning Kraftigt allergiframkallande 

Proteas 9001-92-7 Utfasning Kraftigt allergiframkallande 

Råolja, petroleum 8002-05-9 
 

Utfasning Cancerframkallande (kategori 
1A eller 1B) 

Anilin 62-53-3 Riskminskningsämne Cancerframkallande (kategori 
2); Mutagena (kategori 2); 
Specifika organskador efter 
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upprepad exponering; 
Allergiframkallande 

Brom 7726-95-6 Riskminskningsämne Mycket hög akut giftighet 

Bensoesyra 65-85-0 Riskminskningsämne Specifika organskador efter 
upprepad exponering 

Heptan-n 142-82-5 Riskminskningsämne Miljöfarliga långtidseffekter 

Hexan-n 110-54-3 Riskminskningsämne Reproduktionsstörande 
(kategori 2) 

Hydrokinon 123-31-9 Riskminskningsämne Cancerframkallande (kategori 
2); Mutagena (kategori 2); 
Allergiframkallande 

Kaliumpermanganat 7722-64-7 
 

Riskminskningsämne Reproduktionsstörande 
(kategori 2); Miljöfarliga 
långtidseffekter 

Koldisulfid 75-15-0 Riskminskningsämne Specifika organskador efter 
upprepad exponering; 
Reproduktionsstörande 
(kategori 2) 

Koppar(II)hydroxid 20427-59-2 
 

Riskminskningsämne Miljöfarliga långtidseffekter; 
Mycket hög akut giftighet 

Koppar(II)oxid 1317-38-0 Riskminskningsämne Miljöfarliga långtidseffekter 

Kopparsulfat 
pentahydrat 

7758-99-8 Riskminskningsämne Miljöfarliga långtidseffekter 
 

Metanol 67-56-1 Riskminskningsämne Mycket hög akut giftighet 

Natriumhypoklorit 7681-52-9 Riskminskningsämne Miljöfarliga långtidseffekter 

Nickelpulver 7440-02-0 Riskminskningsämne Specifika organskador efter 
upprepad exponering; 
Allergiframkallande 

Pyrogallol 87-66-1 Riskminskningsämne Mutagena (kategori 2)  

Resorcinol 108-46-3 SIN-list Hormonstörande 

Silvernitrat 7761-88-8 Riskminskningsämne Miljöfarliga långtidseffekter 

Terpentin 8006-64-2 Riskminskningsämne Allergiframkallande 

Triklorättiksyra 76-03-9 Riskminskningsämne Miljöfarliga långtidseffekter 

Toluen 108-88-3 Riskminskningsämne Reproduktionsstörande 
(kategori 2) 

Zinkklorid 7646-85-7 Riskminskningsämne Miljöfarliga långtidseffekter 

Zinkpulver 7440-66-6 Riskminskningsämne Miljöfarliga långtidseffekter 

Zinkoxid 1314-13-2 Riskminskningsämne Miljöfarliga långtidseffekter 

Zinksulfat heptahydrat 7446-20-0 Riskminskningsämne Miljöfarliga långtidseffekter 
 
Kandidatlista- särskilt farliga ämnen listade av EU (ECHA).  
Utfasning- farliga ämnen eller särskilt farliga ämnen listade av kemikalieinspektionen för utfasning, kommande 
eller nuvarande förbjudna ämnen. Hög prioritet på substitution. 
Riskminskningsämne- Prioriterad riskminskning. Farliga ämnen med något mindre allvarliga egenskaper än 
utfasningsämnen listade av kemikalieinspektionen. Ämnen där substitution bör övervägas. En del ämnen är 
förbjudna inom viss användning.  
SIN-list- ämnen listade av ChemSec som troligt kommer bli förbjudna. SIN står för Substutite it now. 


