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Abstract 

Chemicals exist everywhere in our society. They are needed for our society to develop and our 
daily comfort. The negative part is that some chemicals can damage both our environment 
and human health. Farmers use pesticide which can be a factor causing cancer and 
restaurants use cleaning products which can be unhealthy when used without safety 
equipment. It’s important to protect people’s health, the environment and because of that the 
dangerous substances shall be handled correctly, therefor organizations need the knowledge 
to do so. The purpose of this study was to investigate how organizations handle their 
chemicals and if they have the knowledge necessary to do so. This study targets farmers and 
restaurants chemical storage and disposal. It’s been done in two parts, first a literature study 
and after that survey was sent to 60 different organizations asking about their chemicals. The 
result showed that the farmers that answered the survey had good knowledge about their 
chemicals. Some farmers choose not to use any chemicals due to being ecologic. The 
restaurants that answered the survey showed lack of knowledge about chemical storage and 
disposal.  
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Sammanfattning 

Kemikalier finns överallt i dagens samhälle. De behövs i samhället för att det ska utvecklas 
och för människans välstånd. Det negativa med detta är att en del kemikalier kan skada både 
miljön och människans hälsa. Växtskyddsmedel har en rad olika egenskaper som kan vara 
farligt för människors hälsa och miljön. Vid hantering av växtskyddsmedel så ställs det höga 
krav på lantbruksföretagen så att påverkan minimeras. Lantbruken som använder sig av 
bekämpningsmedel kan ha större risk för olika cancerformer. Restauranger använder sig av 
rengöringsmedel som kan framkalla ohälsa hos människor som hanterar mycket 
rengöringsmedel utan skyddsutrustning. Det finns fosfor i både tvättmedel och diskmedel 
och det är en bidragande faktor till övergödning. Det är viktigt att skydda människors hälsa 
och miljön. Och därför ska farliga ämnen hanteras på rätt sätt. Verksamheter ska ha den 
kunskap som krävs för att kunna hantera deras kemikalier.  

Giftfri miljö är ett miljökvalitetsmål och det betyder att gifter ska minimeras och 
användningen ska minskas. Med giftfri miljö menas att ”miljön ska vara fri från ämnen och 
metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden.” Giftfri miljö är ett utmanande mål då det finns kemikalier 
överallt. 

Syftet med denna studie är att se hur verksamheter hanterar sina kemikalier och om de har 
den kunskap som krävs. Denna undersökning är riktad mot restauranger samt lantbruks 
kemikaliehantering.  Den här studien har genomförts i två delar, först en litteraturstudie och 
sedan en undersökningsdel där man intervjuade 60 verksamheter om deras 
kemikaliehantering.  

Resultatet visade att lantbruk visste till stor del hur de ska hantera och förvara sina 
kemikalier. Det var ett antal lantbruk som valt att inte använda några kemikalier. Dessa 
lantbruk är ekobönder, kravmärkte. De undersökta restauranger hade något sämre kunskap 
om sina kemikalier samt sämre kunskap om hur man ska hantera dem på ett ansvarsfullt 
sett. Detta kan bero på att det ofta är hög personalomsättning och låg snittålder inom 
restaurangbranschen.  

Olika kunskapsnivåer har framkommit kring kemikaliehantering under undersökningen. Det 
som framkom är att det alltid behövs information och utbildning, både för att öka och förnya 
sina kunskaper. 
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1 Inledning  
 
Det finns tusentals kemiska ämnen i Sverige som är registrerade i Kemikalieinspektionens 
produktregister. Det finns också kemiska ämnen som är helt okända som kommer in till 
Sverige då de kan ingå i olika produkter som importeras. Kemikalieinspektionen vet inte 
riktigt hur många okända kemiska ämnen som kommer in till Sverige. Det bildas även 
kemiska ämnen vid industriella processer. Vissa kemiska ämnen har negativa egenskaper 
som kan skada både människors hälsa och miljö (Naturvårdsverket, 2012).  

Ett av Sveriges internationella miljökvalitetsmål är giftfri miljö och det betyder att det ska 
spridas så lite gifter som möjligt, samt att de ska minimera användningen så gott det går och 
de vill komma bort från mycket farliga ämnen. För att detta ska uppnås behöver alla ta 
ansvar och det är därför det är viktigt med kunskap och att den informationen som behövs 
finns (Kemikalieinspektionen, 2011a). Denna studie har undersökt hur företag inom 
restaurang och lantbruk uppfyller lagstiftningens krav på säker hantering och förvarning av 
kemikalier. 

Frågeställningen är viktig ur miljö och hälsosynpunkt då det är bra att veta hur man hanterar 
kemikalier. Det finns lagar som företagen ska följa för att skydda miljön. Lagstiftningen 
ställer krav på tillverkare, importörer och användare att ta fram information om det kemiska 
ämnet, göra en riskbedömning samt föreslå åtgärder hur man ska hantera riskerna 
(Regeringskansliet, 2012). Vad är orsaken till att en del företag saknar kunskap och 
säkerhetsdatablad om kemikalier? 

Människorna som arbetar med kemikalier ska veta hur de hanterar dessa och kemikalierna 
ska identifieras och ha en förteckning enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd 
om kemiska arbetsmiljörisker (Arbetsmiljöverket.2000). Har verksamheten avfall som 
innehåller kemiska ämnen så ska den som överlämnar avfallet ge den information som krävs 
för säker hantering till mottagaren enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter paragraf 17 (SFS 
2011:927).  

1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur företagen inom restaurang och lantbruk lever 
upp till lagstiftningen kring deras kemikaliehantering. Sedan jämföra dessa två branscher.  

1.1.1 Frågeställning  
Har företagen kunskap om kemikalierna som de hanterar enligt de allmänna 
hänsynsreglerna i miljöbalken?  
Har företaget den kontroll som krävs för att förvara sina kemikalier och har de kontroll över 
hur mycket som finns i företaget?  
Hur gör företagen när de ska ta hand om sitt kemikalieavfall, om de har avfall?  
Finns säkerhetsdatablad hos verksamheter?  
 

1.1.2 Avgränsning  
Studien är avgränsad till två olika branscher restaurang och jordbruk inom Nyköpings 
kommun.  

2 Bakgrund  
 
2.1 Kemiska produkter i samhället  
Kemiska produkter finns i hela samhället, industrin, jordbruk och hos enskilda människor. 
Det finns även kemiska produkter i olika varor exempel kläder och elektronik. Det behövs 
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kemikalier i samhället för att det ska utvecklas och för människans välstånd. En del 
kemikalier kan skada både miljön och människans hälsa. Något som är väldigt vanligt är att 
kemikalier sprids till platser där de inte ska vara eller att de inte har den kunskapen så att 
kemikalierna används på fel sätt. Det tar lång tid för miljön att återhämta sig även efter det 
att kemiska ämnen blivit förbjudna och inte används mer (Kemikalieinspektionen, 2007).  

I dagens läge är kunskaperna om kemiska ämnen alldeles för låg. En av orsakerna är att det 
finns alldeles för lite laborationer på kemiska ämnen. Det behövs mer forskning och fler 
observationer för att kunna öka kunskaperna om hur kemiska ämnen beter sig i naturen och 
om dessa ämnen är skadliga för miljön, hur deras spridning är och vad konsekvenserna blir 
om det släpps ut (Kemikalieinspektionen, 2007).  

2.2 Kemiska produkter hos lantbruk  
Lantbruken hanterar och använder olika bekämpningsmedel. De kan ge en negativ påverkan 
på både miljö och hälsa. Därför är det viktigt att det hanteras på rätt sätt.  
(Kemikalieinspektionen, 2012a). 

De fem vanligaste dödsorsakerna i världen kommer från kemikalier från jordbruk och 
industri (ATL lantbrukets affärstidning, 2012). Det finns djurförsök som tyder på ett 
samband mellan bekämpningsmedel och cancer. Det finns också andra studier där de har 
kunnat koppla vissa cancerformer till lantbrukare (SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, 
2005).   

Företagen inom lantbruk brukar handskas med stora mängder växtskyddsmedel så att de kan 
kontrollera skadeorganismer och ogräs. Växtskyddsmedel har en rad olika egenskaper som 
kan vara farligt för människors hälsa och miljön. Vid hantering av växtskyddsmedel så ställs 
det höga krav på lantbruksföretagen så att påverkan minimeras. Den som använder sig av 
växtskyddsmedel måste tänka på en rad olika förhållanden, exempelvis vindförhållande, 
markförhållande. Det är väldigt viktigt att använda sig av rätt skyddsutrustning så att 
arbetstagaren inte ska exponeras av växtskyddsmedlet (Kemikalieinspektionen, 2012a).  

Lantbrukens användning av bekämpningsmedel och växtskyddsmedel är en viktig del i giftfri 
miljö, det finns ett delmål som speciellt berör lantbruken och det är ”utfasning av särskilt 
farliga ämnen samt fortlöpande minskning av hälsorisker och miljörisker med kemikalier”, 
detta har gjort att flera växtskyddsmedel inom EU inte längre blir godkända. Idag finns det 
växtskyddsmedel med minskade risker men i många fall går det fortfarande åt fel håll. 
Användningen av växtskyddsmedel har ökat på grund av ett förändrat grödval som kommer 
från en klimatförändring (Kemikalieinspektionen, 2010).  

Österåkers miljö- och hälsoskyddsenhet har gjort en undersökning där de har inspekterat 
lantbruk och hur deras kemikaliehantering fungerar där fann de framförallt att de oftast 
finns brist på absorptionsmedel i kemikalieförråden. Det fanns ingen tydlig rutin vid olyckor 
och spill av kemikalier (Österåkers miljö- och hälsoskyddsenhet, 2012).  

Ett projekt som drivits främst av Kemikalieinspektionen, som handlar om lantbruks 
kemikaliehantering och resultatet visade att det finns en väldigt bra arbetsmiljö för de 
personer som arbetar med växtskyddsmedel inom lantbruk, exempel för de lantbrukare som 
sprider bekämpningsmedel. Dock så fanns det en viss otydlighet gällande påverkan på miljön 
och hur livsmedelskraven ska uppfyllas på rätt sätt. Det finns bristande dokumentation 
angående användningen av växtskyddsmedel, men genom detta projekt då inspektörer har 
varit ute på inspektioner har kunskapen ökats då inspektörer och lantbrukare har diskuterat 
regler angående växtskyddsmedel och dess hantering (Kemikalieinspektionen, 2012a).  

”Säkert växtskydd” är en kampanj som informerar och utbildar. Kampanjens syfte är att 
svenska jordbruk ska förbättra sin kemikaliehantering. Den startade år 1997 och målet är att 
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de lantbruk som använder bekämpningsmedel ska ha en ökad kunskap och säker hantering 
av bekämpningsmedlen, detta för att minska påverkan på miljön (SLU, Sveriges 
lantbruksuniversitet, 2005). 

Det har pågått ett arbete för att minska riskerna med bekämpningsmedel i Sverige under de 
senaste decennierna. Bland annat har kemikalieinspektionen gjort en riskbedömning av alla 
bekämpningsmedel i hela Sverige. I samband med att kemikalieinspektionen gjorde en 
riskbedömning så förbjöds en del substanser med farliga egenskaper. De kunde se att ute på 
lantbruken har hanteringen av bekämpningsmedel förbättrats genom information och 
utbildningar (SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, 2005).  

Bekämpningsmedel påverkar ekosystemen. Bekämpningsmedel påverkar växter, djur och 
mikroorganismer genom direkt eller indirekt påverkan. Den biologiska mångfalden minskar i 
odlingslandskapen både i Sverige och hela världen (SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, 
2005). En studie visar att rester från långlivade bekämpningsmedel finns kvar lång tid, 
vattenlevande organismer kan få skador som är både långlivade och kortsiktiga (Wan, 2013). 
Bekämpningsmedel sprids världen över i allt från atmosfären, vattendrag, sjöar, kustvatten, 
grundvatten och regn till att det finns rester i våra livsmedel (Åkerblom, 2004).  

En studie visar att rester från långlivade och mycket giftiga bekämpningsmedel från tidigare 
användning fortsätter långt efter att det har spridits att vara skadliga och en ekologisk risk 
både akut och kronisk, kortsiktiga och långsiktiga effekter för speciellt vattenlevande 
organismer. Det som är viktigt att tänka på och som har stor betydelse är hur man besprutar 
sina grödor och hur stor area de sprids på. Om lantbrukare har en större spridningsarea så 
blir de större risk att de sprids till vattendrag och vidare (Wan, 2013).  

2.3 Kemiska produkter hos restauranger  
Det som klassas som ett rengöringsmedel är dess användningsområde, alltså inte dess 
kemiska innehåll. Rengöringsmedel behöver inte innehålla tensider eller tvål, det räcker med 
att det innehåller en blandning av vatten och alkohol (Kemikalieinspektionen, 2012c). 
Reglerna som gäller för kemiska produkter gäller även för tvättmedel och rengöringsmedel. I 
maskindiskmedel och textiltvättmedel finns det fosfater och andra fosforföreningar och dessa 
ska begränsas. Detta gäller hela EU och beslutades i mars 2012 i en ändringsförordning till 
detergentförordningen (Kemikalieinspektionen, 2012b). Det finns krav på informationen på 
tvättmedel och maskindiskmedel och den informationen ska finnas i säkerhetsdatabladen 
(Kemikalieinspektionen, 2012c).  

År 2007-2009 anmäldes flest kemiska arbetssjukdomar inom restaurangbranschen. Dessa 
anmälningar gällde allt ifrån hudbesvär som utslag och rodnad till besvär i luftvägar 
(Arbetsmiljöforskning, 2012). Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns 
säkerhetsdatablad om det finns hälsofarliga produkter och det är arbetsgivarens ansvar att se 
till alla medarbetare känner till säkerhetsdatabladet. Den skyddsutrustning som krävs ska 
också finnas tillhands och det är också arbetsgivarens ansvar att medarbetaren ska veta var 
skyddsutrustningen finns (Arbetsmiljöverket, 2013).  

Det finns fosfater i tvättmedel och rengöringsmedel och det bidrar till övergödning. Det kan 
vara svårt att hitta alternativa ämnen. Det kan vara ämnen som är sämre för människors 
hälsa eller ämnen som inte rengör ordentligt vilket kan exempel innebära att livsmedel kan 
bli kontaminerade (Kemikalieinspektionen, 2006). 

2.4 Verksamheters kemikalieavfall  
Det finns rester som kommer från bekämpningsmedel i människans miljö, sjöar, vattendrag, 
regnvatten, grundvatten och i livsmedel. Där man finner de högsta halterna är i vattendrag 
nära områden där det finns lantbruk under odlingssäsong. Flera olika bekämpningsmedel 
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har hittats i samma vattenprov. Livsmedelsverket gjorde en kontroll år 2003 och fann att det 
fanns rester från bekämpningsmedel i ungefär hälften av proverna som gjorde på frukt och 
grönt (SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, 2005). 

Rengöringsmedel innehåller en mängd olika kemikalier som kan vara frätanden syror, 
tensider eller lösningsmedel. Rengöringsmedel är farligt avfall och ska hanteras som detta. 
Det som blir över ska lämnas på kommunernas samling för farligt avfall. Man ska aldrig 
blanda olika kemikalier då de kan reagera starkt med varandra (Avfall Sverige, 2013). 

2.5 Kemikalietillsyn  
Det finns olika nivåer på kemikalietillsynen som bedrivs av både myndigheter i Sverige och i 
EU. Det är kemikalieinspektionen som har tillsynen över företag som tillverkar kemiska 
produkter, varor som innehåller kemiska ämnen och bekämpningsmedel. Tillsynen över 
hantering av kemikalier i verksamheter har både kommunerna och länsstyrelsen 
(Kemikalieinspektionen, 2011b). Länsstyrelsen ser till att tillsyn bedrivs efter 
Sevesolagstiftningen (Seveso). Kommunen har tillsyn över kemiska produkter, 
bekämpningsmedel samt varor som finns i detaljhandeln (Kemikalieinspektionen, 2011b). 
Tillsynsmyndigheter kan ha miljömålen som en utgångspunkt för hur man ska kunna 
prioritera olika insatser (Kemikalieinspektionen, 2007).  

2.6 Arbetsmiljöverket  
Enligt arbetsmiljöverket ska det alltid finnas en beredskapsplan vid olyckor och 
nödsituationer. Det ska också finnas skriftliga rutiner så att arbetet utförs säkert och 
olycksrisken minimeras. Alla behållare ska märkas så att man vet när en behållare innehåller 
kemiska ämnen och vilken faronivå det är på den kemikalien. Kemikalier ska förvaras separat 
i ett förråd eller förvaringsskåp. Det är viktigt att ha skyddsutrustning när man hanterar 
kemikalier, det kan vara skyddsglasögon, handskar, munskydd och skyddskläder 
(Arbetsmiljöverket, 2012).  

2.7 Lagstiftning     
Det finns ett miljöproblem som gör att det finns en drivkraft till att förbättra miljön. 
Lagstiftningens krav gör att förbättringen går framåt. Företagen i Sverige ser miljömålen som 
en vägledning till hur politikerna vill att samhället ska se ut i framtiden. Företagen kan se en 
ökad eller minskad kostnad men de flesta vill arbeta för ett uthålligt samhällssystem 
(Kemikalieinspektionen, 2007).  

2.7.1 REACH   
REACH är en kemikalielagstiftning och börjar gälla stegvis från 1 juni 2007, som står för 
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals och på svenska betyder 
detta, registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. REACH 
ersätter mycket av kemikalielagarna som gällde innan den 1 juni 2007 i både EU och Sverige. 
(Kemikalieinspektionen, 2011c). Ett av REACH avsikter är att få fram så mycket information 
som möjligt om olika ämnens hälsofarliga och miljöfarliga egenskaper. Det är då viktigt med 
kommunikationen mellan olika aktörer då dessa ska hantera ämnen som kan vara farliga. 
Som företag är det viktigt att du vet vad du köper och som leverantör är det viktigt att du ger 
ut den informationen som behövs om olika ämnen (Kemikalieinspektionen, 2011d).  

2.7.2 Giftfri miljö  
1999 beslutade Sveriges riksdag om 15 miljökvalitetsmål, 2005 tillkom ett till 
miljökvalitetsmål. Giftfri miljö är ett av dessa miljömål. Målen följs upp och utvärderas 
kontinuerligt. I Sverige ska dessa mål uppnås över en generation vilket betyder att det ska 
vara genomfört till år 2020. Naturen behöver lång tid att återhämta sig och från den 
nuvarande samt den tidigare miljöbelastningen. Det är inte bara Sverige som måste ändra 
sitt beteende utan hela världens beteende inom produktion och konsumtion. Många aktörer i 
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samhället måste hjälpa till för att kunna nå upp till dessa 16 miljökvalitetsmål 
(Kemikalieinspektionen, 2007).  

Med giftfri miljö menas att ”miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller 
utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”  
Giftfri miljö är ett utmanande mål då det finns kemikalier överallt. De vill att kunskaperna 
ska öka och riskerna ska minska med hjälp av ett helhetsperspektiv, från tillverkning av 
kemiska ämnen till avfallshanteringen. Det har skett en ökning av kemiska ämnen i världen 
från 7 miljoner ton till 400 miljoner ton under det senaste 60 åren även fast det har 
tillkommit ny lagstiftning och många företag gör frivilliga åtgärder (Kemikalieinspektionen, 
2007). Det behöver inte betyda att det är en okontrollerad spridning bara för att 
användningen av kemikalier ökar. I Sverige har industriföretagen gjort en stor insats för att 
minska sina utsläpp. Det är enklare att åtgärda punktutsläpp då man ser vart det kommer 
ifrån, det är desto svårare med de diffusa utsläppen som kan komma från exempel 
byggnadsmaterial eller skogsbruk. Dessa utsläpp tar oftast längre tid att åtgärda. Giftfri miljö 
är uppdelat i nio stycken delmål som riksdagen har bestämt. Både myndighet på lokal och 
regional nivå har också tagit fram mål som är anpassade för de lokala och regionala 
förutsättningarna. Dessa nio delmål är väldigt lika 
kemikalielagstiftningen(Kemikalieinspektionen, 2007).  

2.7.3 Förordning (EG) nr 648/2004 - tvätt- och rengöringsmedel     
Från år 2005 finns det en gemensam förordning inom EU som gäller för tvättmedel och 
rengöringsmedel, den heter detergentförordningen (648/2004) och den finns till för att 
minska miljöriskerna och förbättra informationen om dess innehåll till konsumenter 
(Kemikalieinspektionen, 2011e).  

2.7.4 Naturvårdsverkets föreskrift (SNFS 1997:2)   
Journaler för spridning av bekämpningsmedel måste finnas om lantbruk använder 
bekämpningsmedel i klass 1L eller 2L. Dessa journaler måste fyllas i varje gång man sprider 
bekämpningsmedel, det är 16 punkter som ska fyllas i. Denna journal ska sparas i minst 3 år 
(Österåker miljö- och hälsoskyddsenhet, 2012).  

2.7.5 Växtskyddsmedelsdirektivet 91/414/EEG 
När EU ska godkänna växtskyddsmedel så kontrolleras detta i Växtskyddsmedelsdirektivet 
91/414/EEG. Men det skiljer sig mellan länderna när det gäller erfarenheter av registrering, 
samt arbetet för att minska riskerna med kemikaliehantering.  Sverige är det enda land i EU 
som kan ompröva gamla redan godkända bekämpningsmedel (SLU, Sveriges 
lantbruksuniversitet, 2005). 

2.7.6 Sevesodirektivet i Sverige 
Sevesodirektivet är till för att förebygga och begränsa följderna om det skulle ske en allvarlig 
kemikalieolycka. Sevesolagstiftningen är en förordning om skydd mot olyckor.  Alla 
kemikalier har olika gränsnivåer, en lägre och en högre kravnivå. Verksamheter är skyldiga 
att lämna in en anmälan till tillsynsmyndighet om man hör till den lägre kravnivån. Om 
verksamheten tillhör den högre kravnivån ska verksamheten skriva en säkerhetsrapport och 
de ska dessutom ha en intern plan för räddningsinsatser som ska lämnas till 
tillsynsmyndighet. De verksamheter som tillhör den högre kravnivån är tillståndspliktiga 
enligt miljöbalken. Alla verksamheter som hanterar allvarliga kemikalier ska ha ett 
handlingsprogram för hur olyckor ska hanteras. Denna lagstiftning innebär att både 
verksamhetsutövare och myndigheter har skyldigheter att agera. De verksamheter som 
omfattas av Sevesolagstiftningen kan man oftast betrakta som miljöfarliga verksamheter 
(Seveso, 2013).  
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2.7.7 Miljöbalken, kapitel 2 ”Allmänna hänsynsregler” 
”2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa 
sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.” (SFS 
1998:808). 

 
3 Metod  

Detta examensarbete är baserat på en undersökning och en litteraturstudie. Genom att 
intervjua 60 stycken verksamheter om deras kemikaliehantering, 30 lantbruk och 30 
restauranger. Intervjuerna utfördes med hjälp av ett frågeformulär som innehöll 8 stycken 
frågor som var relevanta för denna undersökning. De branscher som ingick i denna 
undersökning var lantbruk och restauranger. Miljökontoret och livsmedelskontoret i 
Nyköping gav ut adresslistor med de restauranger och lantbruk som finns i Nyköpings 
kommun. Frågeformuläret skickades via mail eller post se bilaga 1 och 2. Det kunde också bli 
en intervju via telefon eller ett besök, beroende på vad som passade bäst. Med hjälp av 
Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket kunde information, 
vetenskapliga artiklar och rapporter hittas. Vetenskapliga artiklar fann man med hjälp av 
”Web of science”. Under arbetes gång så sammanställdes litteraturen som påträffades och var 
relevant. Undersökningen med svaren från frågeformuläret sammanställdes och bearbetades 
i olika diagram.  

De sökord som användes var ”verksamheters kemikaliehantering”, ”kemikalier i lantbruk”, 
”kemikaliehanteringen hos lantbruk”, ”pesticide”, ”restaurangers kemikaliehantering”, 
”kemikaliehanteringen hos restauranger”, ”detergent”, ”bekämpningsmedel”, 
”rengöringsmedel”. 
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4 Resultat  
 
Fråga 1 ”Vad är det för verksamhet ni har?” 
Av de 60 verksamheter som intervjuades så var det 30 stycken lantbruk och 30 stycken 
restauranger. 8 av 30 lantbruk hade ingen kemikaliehantering då de valt att vara ekobönder. 
Frågor gällande lantbruk och kemikalier kommer därför baseras på 22 svar. 

Fråga 2 ” Hur mycket omsätter ni per år?”  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Visar hur mycket lantbruken omsätter per år i kronor.  

Det var två lantbruk som inte vet hur mycket de omsätter per år i kronor. 13 lantbruk 
omsätter mellan en till tre miljoner kr/år och det är fyra lantbruk som omsätter mellan tre till 
sex miljoner kr/år. Det var tre lantbruk som omsätter över sex miljoner kr/år (se figur 1).  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Visar hur mycket restauranger omsätter per år i kronor.  

Det var sju restauranger som inte visste hur mycket de omsätter per år i kronor. 19 
restauranger omsätter en till tre miljoner kr/år och det var två restauranger som omsätter tre 
till sex miljoner kr/år. Det var två restauranger som omsätter över sex miljoner kr/ år (se 
figur 2).  
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Fråga 3 ”Vilka kemikalier hanterar ni och vad använder ni dessa till?”  

Lantbruken använder kemikalier som bekämpningsmedel, växtskyddsmedel, gödningsmedel 
och dessa används till åkermarken. Det skyddar grödorna genom att antingen ta död på 
ogräset och skadeinsekter eller få grödorna att växa bättre.  

Inom restauranger så använder man kemikalier i form av städmedel, rengöringsmedel och 
diskmedel. Dessa används för att rengöra och städa köket.  

Fråga 4 ”Hur stor mängd kemikalier omsätter ni per år?”  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3. Visar hur mycket kemikalier lantbruk använder per år i kronor.  

30 lantbruk svarade på denna fråga om hur mycket kemikalier de använder per år. 18 visste 
inte hur mycket kemikalier de omsätter, två lantbruk omsätter mindre än 100 000 kr/år 
medan de är två lantbruk som omsätter mer än 100 000 kr/år. Det finns åtta lantbruk som 
inte har någon kemikaliehantering alls (se figur 3).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 4. Visar hur mycket kemikalier restauranger använder per år i liter.  

30 restauranger svarade på denna fråga som handlar om hur mycket kemikalier de använder 
per år. 21 restauranger svarade att de inte visste hur mycket kemikalier de omsätter. Det var 
tre restauranger som omsätter under 100 liter per år medan det var sex restauranger som 
omsätter över 100 liter per år. Alla restauranger hanterade kemikalier (se figur 4).  
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Fråga 5 ”Hur förvarar ni kemikalier?”  

16 av 22 lantbruk hade ett godkänt kemikalieförråd. Av de andra 14 lantbruk så var det 6 
lantbruk som inte förvarade några kemikalier på gården, de hyrde in personer som kunde 
sprida bekämpningsmedel.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5. Visar hur restauranger förvarar sina kemikalier.  

30 restauranger svarade på fråga 5 och det var 18 restauranger dem svarade att de förvarade 
sina kemikalier i ett städförråd medan det var nio restauranger som förvarade sina 
kemikalier på ett lager. Det var tre restauranger som förvarade sina kemikalier i ett separat 
rum och det var ingen restaurang som inte visste var deras kemikalier förvarades (se figur 5).  

Fråga 6 ”Finns det ett säkerhetsdatablad?”  

Alla 22 lantbruk svarade att det fanns ett säkerhetsdatablad.  

Av 30 restauranger som svarade på frågan så var det 23 restauranger som svarade att de hade 
ett säkerhetsdatablad. Det var sju restauranger som svarade att de inte hade något 
säkerhetsdatablad.  

Fråga 7 ”Hur mycket går som avfall och hur hanterar ni avfallet?”  

Alla lantbruk som hanterar kemikalier svarade att de använder upp alla sina kemikalier som 
det beställer hem.  

20 av 30 restauranger har inte avfall, de använder upp sina kemikalier. De tio resterande 
restauranger returnerade sitt avfall till företaget där de beställer sina kemikalier. 

Fråga 8 ”Använder ni någon skyddsutrustning när ni hanterar kemikalier?”  

Alla lantbruk som hanterar kemikalier använder skyddsutrustning i form av munskydd, 
handskar och kolfilter till traktorn.  

Av 30 restauranger var det 18 restauranger som använde skyddsutrustning i form av 
skyddshandskar och förkläde. Det var 12 restauranger som inte använde någon 
skyddsutrustning när de hanterar kemikalier.  
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5 Diskussion  

5.1 Lagstiftningen 
Det finns i dagens läge mycket bra och uppdaterad lagstiftning både för bekämpningsmedel 
och tvätt- och rengöringsmedel. Främst har lagstiftningen för bekämpningssmedel 
kontrollerats och förbättrats. Kemikalieinspektionen har undersökt alla godkända 
bekämpningsmedel i Sverige och förbjudit de som var för farliga för människor och miljö 
(SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, 2005). Det är en mycket bra början som borde fortsätta 
med samarbeten mellan EU och hela världen för att skapa en bra gemensam lagstiftning som 
fungerar för alla.  

För tvätt- och rengöringsmedel finns det detergentförordningen som uppdaterades år 2011 
men då bara ett förbud mot fosfor i tvätt- och rengöringsmedel för konsumeter. Men för 
yrkesmässigt bruk som restarunger så är det viktigt med information och säkerhetsdatablad 
(Kemikalieinspektionen, 2011e). Reglerna borde skärpas även för yrkesmässigt bruk som för 
konsumenterna.  

Enligt de allmänna hänsynsreglerna kap. 2 paragraf 2 ska den som bedriver en verksamhet 
ha eller skaffa sig de kunskaper som behövs för att bedriva verksamheten (SFS 1998:808). I 
denna undersökning hade lantbruken den kunskap som behövdes för att bedriva ett lantbruk. 
Restauranger hade inte lika bra kunskap om sin bransch. 

Säkerhetsdatablad ska finnas om man hanterar kemikalier. De företag som släpper ut 
kemiska produkter i samhället ska se till att den som använder har ett säkerhetsdatablad 
(Kemikalieinspektionen, 2011f). Här visar studien att lantbruk har bra kunskap om 
säkerhetsdatablad och följer lagen bra, medan man kan se att restauranger inte har samma 
kunskap och i vissa fall inte vet vad ett säkerhetsdatablad är. En av anledningarna kan vara 
att en del restauranger inte vet att rengöringsmedel är kemikalier. 

Kemikalier måste förvaras säkert, det ska inte blandas med andra produkter. Det ska inte 
finnas någon golvbrunn och golv måste vara täta och släta. Det är viktigt att de är ett 
brandsäkert skåp eller byggnad (Kemikalieinspektionen, 2007).  Både lantbruk och 
restauranger som var med i underökningen verkar förstå hur viktigt det är att förvara sina 
kemikalier säkert. Restauranger svarade att de har sina kemikalier i städförråd eller lager och 
det är bra att de är medvetna om hur viktigt det är att separera kemikalier från andra ämnen 
till exempel livsmedelsprodukter. Lantbruken förvarade sina kemikalier i ett godkänt 
kemikalieförråd och de flesta lantbruken påpekade att länsstyrelsen varit på tillsyn hos dem 
och godkänt kemikalieförrådet. Det är positivt att en tillsyn har utförts på de lantbruk som 
jag tillfrågade.  

5.2 Lantbruk 
Enligt en rapport från FN:s miljöprogram UNEP är de fem vanligaste dödsorsakerna i 
världen pågrund av kemikalier från jordbruk och industri. Myndigheten har inte den kontroll 
de borde ha och konsumenterna litar kanske lite för mycket på myndigheten (ATL 
lantbrukets affärstidning, 2012).  

De har funnit bekämpningsmedel i livsmedelsprodukter från länder i EU 
(Världsnaturfonden, 2006). Därför anser jag att det är väldigt bra att det finns lantbruk som 
inte använder sig av kemikalier alls. Ur den synpunkten att de ska skydda människors hälsa 
och miljö så gör dessa lantbruk rätt i att inte hantera eller använda kemikalier, då det 
minskar risken för tillbud eller olyckor när man hanterar kemikalier. Samt att människor inte 
sprider några kemikalier i naturen. Då kommer de heller inga kemikalier i 
livsmedelsprodukter så att människors hälsa och miljön skyddas.  
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Det finns djurförsök som tyder på ett samband mellan bekämpningsmedel och cancer. Det 
finns också andra studier där man har kunnat koppla vissa cancerformer till lantbrukare 
(SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, 2005).  Jag tycker att det är ett bevis på hur farliga 
kemikalier faktiskt kan vara. Detta betyder att vi måste bli ännu bättre när det gäller 
hantering och kontroll av kemikaliehanteringen. Man måste informera mera och utbilda de 
människor som jobbar inom lantbruk. De lantbruk som inte hanterar sina kemikalier har 
tagit ett beslut som gör att de tar hänsyn till miljön och skyddar människors hälsa.  

Av studien som utfördes framkom det att nästan alla lantbruk hade kontroll över sin 
kemikaliehantering, det förväntade jag mig inte. Jag trodde inte det var så viktigt för 
lantbrukare att skydda miljön. En av anledningarna till att jag trodde de hade en dålig 
kemikaliehantering, var att de oftast inte behöver ta ansvar över någon personal. Ungefär 27 
procent av lantbruken var ekobönder, kravmärkta det är ett bra val av bönderna. Jag tycker 
att de borde finnas fler som tar ett aktivt val och väljer att inte ha någon kemikaliehantering. 

En del lantbruk hade valt att inte ha några kemikalier hemma på gården utan de hyrde in en 
person som hanterar och sprider bekämpningsmedel. Fördelar med detta är att de själva inte 
behöver hantera några kemikalier, vilket minskar risken för deras hälsa. Man förväntar sig då 
att dessa ska ha god kunskap om kemikalier och hur man hanterar dem.  Jag kan nog inte se 
några större nackdelar med detta.  

Jag anser att människor med goda kunskaper inom kemikaliehantering ska hantera 
kemikalier åt andra. Då blir hanteringen rätt utförd. Till exempel lantbruk som hyr in 
personer som hanterar och sprider deras kemikalier. Säkerhetsdatablad är en viktig del i 
kemikaliehanteringen då det visar hur farligt det är och hur just det ämnet ska hanteras. Alla 
lantbruk som tillfrågdes hade säkerhetsdatablad.  

Lantbruk använder bekämpningsmedel, växtskyddsmedel för att skydda sina grödor och jag 
förstår att de vill att deras grödor ska överleva så att bönderna klarar sig ekonomiskt. Det är 
inte acceptabelt om de hanteras fel. Men man måste tänka långsiktigt och skydda naturen 
och människors hälsa. 

5.3 Restauranger 
De anställda på restauranger behöver utbildas och informeras om de kemikalier de hanterar. 
Arbetsgivaren borde se sig om efter andra mer miljövänliga alternativ. De bör informeras av 
arbetsgivaren att skyddsutrustning är viktigt ur hälsosynpunkt. Restauranger verkar inte ta 
lika allvarligt på att de hanterar kemikalier. Det kan vara för att många inte vet att 
rengöringsmedel ingår i kemikalielagstiftningen. En del restauranger verkade inte veta att de 
hanterar några kemikalier, vilket är oroväckande då kemikalier ska hanteras på ett sådant 
sett att de inte skadar människors hälsa och miljö. Det behövs undersökningar om 
restaurangers kemikaliehantering.  

Kan bristen på kunskap ha med personalomsättningen eller den låga snittåldern i branschen? 
De är oftast ganska stor omsättning på personalen i restaurangbranschen, då kanske man 
inte hinner utbilda alla och det blir brister i hanteringen av kemikalier. Unga människor har 
oftast inte den erfarenheten eller det sunda förnuftet som en äldre människa.  Det är ännu 
viktigare att utbilda och informera den unga personalen så att de förstår hur viktigt det är att 
hantera kemikalier på rätt sätt.  

5.4 Metoden  
Det fanns en del studier om kemikaliehanteringen hos lantbruken. Att hitta litteraturstudier 
om restaurangers kemikaliehantering var väldigt svårt, jag kunde inte hitta någon. Detta 
gjorde att min litteraturstudie om restaurangers kemikaliehantering blev både svår och lite 
tunn jämfört med lantbrukets kemikaliehantering. En svårighet i denna undersökning var att 
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verksamheter inte var intresserade att svara på frågeformuläret, fast jag erbjöd flera 
möjligheter, till exempel att åka ut till dem eller skicka brev.  

Fråga 4 var otydlig och jag fick lite otydliga svar. Fråga 4 handlar om hur mycket kemikalier 
de använder per år. En del verksamheter svarade i liter andra i kronor. Men det var väldigt 
många som inte visste hur mycket kemikalier de använder, jag trodde att man hade kontroll 
över det då man beställer hem kemikalier och får en faktura på det. Det är en viktig del i 
hanteringen, för att minska risken att beställa hem för mycket kemikalier som måste gå till 
avfall. Dock verkade det som att verksamheter inte hade så mycket avfall på grund av att de 
använder upp alla sina kemikalier så att det inte blir något avfall. Vilket både är ekonomiskt 
och väldigt smart för att skydda vår miljö. De andra frågorna som ställdes var tydliga och gav 
inga kommunikationsproblem. 

Resultaten kan ha blivit vinklade på grund av att det kanske bara var verksamheter som hade 
bra kemikaliehantering som valde att vara med i denna undersökning.  

 

6 Slutsats 

Lantbruken visade ett tydligt mönster i undersökningen att de hade den kunskap som krävs 
samt att de visste hur kemikalier ska hanteras, gällande förvaring, dokumentation, avfall. 
Restauranger hade delvis bra kunskap men en hel del brister i sin hantering av kemikalier. 
Några som jag intervjuade visste inte ens att det fanns kemikalier på restaurangen. Det tyder 
på okunskap och dålig information och utbildning från arbetsgivaren. Det kan också vara stor 
personalomsättning eller den låga åldern i branschen. Lantbruken hade gårdar som inte 
hanterade kemikalier vilket visar ett aktivt val att inte använda bekämpningsmedel av 
anledningar att det kan skada människan och miljön. Alla restauranger hanterade någon 
form av kemikalier. Alla lantbruken använde skyddsutrustning. En del restauranger 
använder skyddsutrustning men inte alla och de som inte använder skyddsutrustning kan ha 
brist på kunskap eller att arbetstagaren inte fått den informationen av sin arbetsgivare. Det 
fanns kunskapsbrist i restaurangbranschen. Jag uppfattade de som att lantbruken levde upp 
till lagstiftningen bättre då de verkade som att de hade bättre kunskap och mer erfarenheter. 

De kemikalier som lantbruk använder har en större risk för hälsoskador än restaurangers 
kemikalier.  Ett djurförsök visar att det kan finnas ett samband mellan bekämpningsmedel 
och cancer. De har sett att det finns vissa cancerformer som ofta drabbar lantbrukare och det 
är leukemi och hjärntumörer. I Sverige har vi ett fåtal bekämpningsmedel som är godkända 
och misstänks kunna orsaka cancer (SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, 2005).  Det kan vara 
en av anledningarna till att bönder följer lagstiftningen bättre än restauranger.  

Sammanfattningsvis kan jag säga att utifrån den undersökningen som gjorts så behövs det 
mer information och utbildning om verksamheters kemikaliehantering, både för att öka och 
förnya sina kunskaper. Restauranger hade inte lika bra kemikaliehantering som lantbruk. De 
kan bero på många faktorer, allt ifrån personalomsättning, ålder, erfarenheter.  
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Bilaga 1 
Brev 

Examensarbete: Verksamheters kemikaliehantering 

Jag heter Sophia Sandås och studerar Miljö och hälsoskydd på Umeå universitet. Jag går mitt 
sista år och skriver just nu mitt examensarbete som handlar om verksamheters 
kemikaliehantering, jag har valt att fokusera på lantbruk och restaurangers 
kemikaliehantering.   

Era svar kommer att vara anonyma och alla svaren är viktiga för att få en så bra 
undersökning som möjligt.  

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till mig på telefon 073 – 8050886 eller mejl 
sophiatibe@hotmail.com.   
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Bilaga 2 
Verksamheters kemikaliehantering 

Frågeformulär 

1. Vad är det för verksamhet ni har? 

 

 

2. Hur stor är er verksamhet, hur mycket omsätter ni per år? 

 

 

3. Vilka kemikalier hanterar ni och vad använder ni dessa till? 
 
 

 

4. Hur stor mängd kemikalien/kemikalierna omsätter ni per år? 
 
 

 

5. Hur förvarar ni kemikalier? 

 

 

6. Finns det ett säkerhetsdatablad? 
 

Ja  Nej 

7. Hur mycket går som avfall och hur hanterar ni avfallet?  

 
 

8. Använder ni någon skyddsutrustning när ni hanterar kemikalier? 
 

Ja    Nej 

 

Tack för att ni har tagit er tid att fylla i frågeformuläret!
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