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Sammanfattning 

Kemikalieanvändningens betydelse för områden som jordbruk, industri och medicin är 
oerhört stor och en förutsättning för det moderna samhället. För att skydda människan och 
hennes närmiljö från kemikaliernas negativa effekter har regleringar av olika slag därför varit 
relativt tidigt förekommande i historien. EU:s nya kemikalielagstiftning REACH, syftar till att 
generera nya kunskaper om de kemikalier som förekommer på den europeiska marknaden och 
till att öka företagens ansvar gällande bedömning av riskerna med dessa kemikalier. Huruvida 
lagstiftningen implementeras av företagen kommer att ha en direkt avgörande betydelse för 
om lagens intentioner kan förverkligas.   
 
Syftet med studien var att identifiera vilka problem eller möjligheter som finns för ett företag 
inom gruppen nedströmsanvändande SME när det ska implementera REACH. Studien har 
genomförts med hjälp av en fallstudie på ett utvalt företag där intervju var den metod som 
användes. Vidare har 20 kortare telefonintervjuer genomförts med tonvikt på mindre företag i 
syfte att dels adressera generaliserbarheten för fallstudien och dels för att undersöka 
medvetenheten om REACH hos gruppen nedströmsanvändande SME. Resultaten från 
fallstudien visade på tre faktorer av betydelse för ett företag när detta implementerar REACH: 
det utvalda företaget hade en aktiv branschorganisation, företaget var en formulerare samt 
företagets storlek. Resultaten från telefonintervjuerna visade att 12 av 20 företag inte kände 
till den nya lagstiftningen men att det råder en skillnad mellan de olika undergrupperna av 
nedströmsanvändare. Av intervjuade formulerare svarade alla att de var medvetna om 
lagstiftningen och att de också bedrev ett aktivt arbete medan det inom gruppen 
yrkesanvändare enbart var ett företag som kände till lagstiftningen. Telefonintervjuerna visade 
vidare inte på något tydligt samband mellan storleken på företagen och graden av kunskap om 
den nya lagstiftningen vilket är något som framkommit i tidigare studier. De begränsade 
kunskaperna inom gruppen nedströmsanvändande SME riskerar att inverka negativt för 
lagstiftningens övergripande mål, att REACH ska bidra till en hållbar utveckling. Utifrån 
resultaten i denna studie är det motiverat att rikta informationsinsatser mot gruppen 
nedströmsanvändande SME i syfte att öka kunskaperna och därmed också öka chanserna för 
att lagstiftningen ska bli ett värdefullt bidrag till en hållbar utveckling inom 
kemikalieområdet.  
 
Nyckelord: SME, Nedströmsanvändare, Hållbar utveckling, Kemikaliereglering 
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Abstract 
The importance of chemical use is enormous for areas such as agriculture, industry and 
medicine and hence a prerequisite for our modern society. In order to protect humans and the 
environment from the negative effects of chemical use, chemical regulations have been used 
at a relatively early stage in our history. The purpose of REACH, the new chemical regulation 
of the European Union, is to generate new knowledge of chemicals within the European 
market and to increase the responsibilities of the enterprises when it comes to risk 
management. Whether the enterprises will implement the regulations or not will be of vital 
importance for the realization of the law’s intentions. 
 
The purpose of this study was to identify possibilities and problems that can occur when a 
downstream-user SME is about to implement REACH. Case study is the method by which 
this study has been carried out. Further, the study includes 20 smaller interviews with focus 
on smaller enterprises to address the generalization of the case study and to investigate the 
knowledge about REACH within this group of enterprises. The results from the case study 
showed three aspects that were important for this enterprise in the implementation process; 
the chosen enterprise had an active trade organization, the enterprise was a formulator and the 
size of the enterprise. The results from the telephone interviews showed that 12 of 20 
enterprises were not aware of the new legislation but that there are differences between the 
subgroups of downstream-users. All of the interviewed formulators were aware of the 
legislation and had also started to work active towards implementing it, within the group of 
professional users only one of the enterprises were aware of the legislation. Further the 
telephone interviews did not show any clearly connection between the size of the enterprises 
and the level of knowledge about the new regulation, something that has been shown in 
earlier studies. Hence, there is a risk that the lack of knowledge will have a negative impact 
on the overall goal of REACH; to contribute to a sustainable development. From the results of 
this study it is motivated with directed information within this group of enterprises to 
overcome the lack of knowledge and to increase the chance that REACH will be a valuable 
contribution to a sustainable development within the chemical sector.  
 
Keywords: SME, Downstream-user, Sustainable development, Chemical regulation 
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Förord 
Studien utgör den praktiska delen av kursen Miljö och hållbart företagande och har 
genomförts som en magisteruppsats. Studien genomfördes höstterminen 2007 och omfattar 20 
poäng.   
 
Många personer har under studiens gång bidragit med värdefull information utan vilken denna 
studie inte skulle ha varit möjlig. Ett stort tack riktas till Företaget och representanten för 
Företaget som ställde upp för intervju. Jag vill vidare tacka representanten från KTF/SVEFF 
som bidragit med information och som även ställt upp som intervjuperson. Personalen på 
Kemikalieinspektionens Helpdesk har genom sina kunskaper rätat ut många frågetecken i den 
lagtekniska djungeln. Mina handledare Magnus Breitholtz och Christina Rudén har genom sitt 
engagemang bidragit med inspiration och viktiga påpekanden och synpunkter som varit av 
stor betydelse för studiens framskridande.  
 
Ett tack riktas också till kursledare och kursdeltagare på kursen Miljö och hållbart företagande 
och framförallt till uppsatsgruppen som kommit med synpunkter och uppmuntran. Sist men 
inte minst vill jag rikta ett stort tack till min familj för stöd och uppmuntran under vägens 
gång.  
 
Tack!  
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Förkortningar 
CMR – Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen 

DU – Downstream users (Nedströmsanvändare) 

ECHA – European Chemicals Agency (Europeiska kemikaliemyndigheten) 

EG – Europeiska gemenskapen  

EU – Europeiska unionen 

KemI - Kemikalieinspektionen 

KTF – Kemisk-tekniska leverantörsförbundet  

MB - Miljöbalken 

MLS – Miljöledningssystem 

NUTEK – Verket för näringslivsutveckling 

PBT – Persistenta, Bioaccumulerande och Toxiska ämnen 

REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 

SME - Små och medelstora företag (Small and Medium sized Enterprises)  

SVEFF – Sveriges Färgfabrikanters förening 

SVHC – Substances of Very High Concern  

vPvB – mycket (very) Persistenta och mycket (very) Bioaccumulerande   
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1. Inledning 
Kemikalieanvändningens betydelse för områden som jordbruk, industri och medicin är 
oerhört stor och en förutsättning för det moderna samhället (Karlsson, 2006; Europeiska 
kommissionen, 2001). Miljön och människans hälsa kommer oavsiktligt att utsättas för 
negativa konsekvenser till följd av denna användning (Hansson et al., 2006; Tsebelis et al., 
1999; Koch et al., 2006), således är det av stor vikt att forskning sker i syfte att identifiera och 
minimera dessa risker (Hansson et al., 2006). Historiska exempel på när bristande kunskap 
har lett till negativa konsekvenser är otaliga. Reproduktionsstörningar hos fåglar orsakade av 
äggskalsförtunning uppmärksammades under 1950- och 60-talen. Studier visade så 
småningom på ett samband mellan äggskalsförtunning och förekomster av DDT (Walker et 
al., 2001). Läkemedlet Neurosedyn användes under 1960-talet för att mildra illamående hos 
gravida kvinnor. Neurosedyn visade sig så småningom tyvärr ge upphov till grava 
fosterskador, ett faktum som synliggör vikten av att ha tillgång till tillförlitliga tester och 
skyddsnät (Sterner, 2003).  
 
För att skydda människan och hennes närmiljö från kemikaliernas negativa effekter har 
regleringar av olika slag därför varit relativt tidigt förekommande i historien. Kontrollen av 
kemikalier skedde tidigt inom den svenska lagstiftningen exempelvis i gift- och 
läkemedelsbestämmelser, ett exempel är arsenikförordningen från 1876 (Ebbesson, 2003). 
Längre fram ställdes krav på tillstånd för hantering av särskilda kemikalier och vissa ämnen 
försågs med varningsmärkning. I och med att kemikalielagstiftningen utvidgades 1973 
inkluderades också miljöaspekten vid bedömning av en kemikalie (Ebbesson, 2003). Genom 
undertecknandet av ett antal internationella konventioner har Sverige förbundit sig att arbeta 
aktivt för att minimera att vår natur och miljö påverkas negativt. Ett exempel är 
Riodeklarationen vilken Sverige undertecknade 1992 (Rubensson, 2002). För att leva upp till 
de krav som Sverige förbundit sig till i och med undertecknandet av Riodeklarationen har 
riksdagen antagit 16 stycken miljökvalitetsmål. Ett av dessa mål berör kemikalier i miljön och 
heter Giftfri miljö. Innebörden av målet som ska vara uppfyllt inom en generation, är följande 
(www.miljomal.nu, 2007): 
 
”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan 
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”
 
Kemikalieindustrin i Europa är den enskilt största producenten av kemikalier i världen, där 
Italien, Tyskland, Frankrike och Storbritannien är de enskilda länder med högst produktion 
(Schörling, 2004). Någonstans mellan 30 000 och 70 000 kemikalier beräknas idag finnas 
tillgängliga på den europeiska marknaden (Hansson och Rudén, 2004, 2005). Den första juni 
2007 trädde en ny kemikalielagstiftning inom Europeiska unionen (EU) i kraft. Lagstiftningen 
som förkortas REACH står för Regulation, Evaluation, Authorization and restriction of 
CHemicals, kommer att börja gälla i olika etapper och skall vara fullt implementerad år 2018. 
Lagstiftningen syftar till att generera nya kunskaper om de kemikalier som förekommer på 
den europeiska marknaden och att öka företagens ansvar gällande att bedöma riskerna med 
dessa kemikalier. Betydligt fler företag kommer att omfattas av REACH jämfört med tidigare 
lagstiftning.  
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1.1 Problemformulering 
Det övergripande målet med REACH är att lagstiftningen skall bidra till en hållbar utveckling 
(Europeiska kommissionen, 2001). I vilken grad som den nya lagstiftningen kommer att bidra 
till en hållbar utveckling beror till stor del på om företagen kommer att implementera och 
följa de krav som lagstiftningen ställer.  
 
Tidigare analyser om effekter av REACH implementeringen har främst fokuserat på att 
kartlägga konsekvenser för de tillverkande och importerande företagens verksamheter. 
Förutom dessa två grupper kommer ytterligare en grupp att beröras av den nya lagstiftningen, 
nämligen nedströmsanvändare (begreppet förklaras mer ingående i kapitel 2.7.1).  
Nedströmsanvändare är en mycket stor (NUTEK, 2004) och heterogen grupp av företag och 
flertalet av dessa företag och verksamheter har tidigare inte reglerats av 
kemikalielagstiftningen i den omfattning som nu kommer att bli fallet. Många företag i 
gruppen nedströmsanvändare hör till kategorin små och medelstora företag (SME). Enligt 
Hillary (2000) är det en förutsättning för att nå en hållbar utveckling att gruppen SME 
inkluderas i arbetet för detta. 
 
Ponera att en stor del av företagen inom gruppen SME inte har kännedom om vilka krav som 
lagstiftningen ställer, eller att dessa företag saknar de kunskaper och andra resurser som krävs 
för att uppfylla kraven i den nya lagstiftningen. Om detta vore fallet skulle det på ett 
avgörande sätt påverka utvecklingen mot en giftfri miljö och en hållbar utveckling, 
åtminstone inom den närmsta framtiden. Denna undersökning kommer att fokusera på de 
företag som definieras som nedströmsanvändande SME och deras möjlighet att implementera 
REACH lagstiftningen och hur de därigenom bidrar till arbetet mot målsättningen om en 
giftfri miljö och till en hållbar utveckling. I den information som riktar sig till 
nedströmsanvändare och som publiceras av branschorganisationer och Länsstyrelser m.fl. 
används vanligen den engelska förkortningen för begreppet, downstream-users (DU), vilket är 
motivet till att gruppen i denna rapport framöver benämns DU.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om företag inom gruppen 
nedströmsanvändande SME har potential att implementera REACH-förordningen och därmed 
inom kemikalieområdet bidra till målen om en giftfri miljö och en hållbar utveckling. Ett 
sekundärt syfte är att studien skall vara hypotesgenererande. 
 
Huvudsakliga frågeställningar: 

 
1. Är företag som klassificeras som DU införstådda med vilka krav som ställs 

enligt den nya lagstiftningen?  
 
2.   Mot bakgrund av om DU implementerar lagstiftningen, kommer detta att 

kunna bidra till en hållbar utveckling, det övergripande målet med REACH? 
 

3.   Vilka problem och möjligheter gällande implementeringen finns för ett DU-
företag när företaget implementerar REACH? 
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1.3 Disposition 
Rapporten är upplagd enligt följande: 
 
Kapitel 2: I detta kapitel presenteras tidigare studier på området vars resultat är relevanta för 
förevarande studie. I kapitlet presenteras också innebörden av den nya lagstiftningen samt hur 
den vuxit fram.  
 
Kapitel 3: Teoriavsnittet beskriver de teorier som använts i arbetet i syfte att förklara 
problemet samt vilka faktorer som spelar in.  
 
Kapitel 4: En fallstudie och ett mindre antal telefonintervjuer är de metoder som främst legat 
till grund för resultaten i denna studie, dessa och studiens genomförande beskrivs i detta 
avsnitt.  
 
Kapitel 5: I avsnitt fem presenteras studiens resultat och diskussion där frågeställningarna 
ligger till grund för avsnittets struktur.  
 
Kapitel 6: Studiens slutsatser presenteras i punktform.  
 

2. Bakgrund 
Tre tidigare studier som gjorts på området och som har relevans för denna studie presenteras 
i avsnittet, studierna har genomförts främst för att studera effekter och konsekvenser för 
företag som kommer att omfattas av den nya lagstiftningen. Vidare ges en introduktion till 
begreppen SME och miljörätt. I bakgrunden beskrivs också tidigare kemikalielagstiftning 
samt framväxten av en ny lagstiftning. En större del av avsnittet ägnas åt att presentera 
REACH och DU.   

2.1 Europeiska kommissionen  
Europeiska kommissionen genomförde under 2003 en undersökning med avsikt att studera 
effekterna av en ny kemikalielagstiftning för företag inom EU. Enligt Europeiska 
kommissionens beräkningar tillhörde omkring 95 % av alla kemiföretag i Europa under år 
2000 gruppen SME. Under samma år beräknades branschen som sådan sysselsätta 1,2 
miljoner anställda (Europeiska kommissionen, 2007). Kemikaliesektorn inom EU är mycket 
skiftande till sin karaktär och företagen skiljer sig kraftigt med avseende på bland annat 
storlek. I Europeiska kommissionens rapport presenteras exempelvis kostnader och potentiella 
problemområden för DU. Kommissionen har identifierat att ökade kostnader för DU kan 
uppstå som en följd av: ökade kostnader av kemikalier som i sin tur beror på ökade krav på 
tester, ökade kostnader till följd av arbetet med att hitta substitut för kemikalier som 
försvunnit från marknaden. I kommissionens rapport påpekas också vikten av kommunikation 
i distributionskedjan som en viktig faktor för DU att minimera sina kostnader. Europeiska 
kommissionen poängterar i sin rapport att det är av stor vikt att den nya lagen följs upp för att 
se hur företagen arbetar för att uppfylla kraven samt att SME verkligen förstår innebörden av 
de nya kraven (Europeiska kommissionen, 2007).  

2.2 Nordiskt ministerråd  
Nordiska ministerrådet genomförde 2004 en studie bland industriella intresseorganisationer 
och företag i Norden. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer och enkäter i syfte att 
fånga upp deras inställningar och kunskaper kring förslaget till ny kemikalielagstiftning i EU. 
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Bland de svenska deltagande organisationerna fanns bland andra branschorganisationen 
Sveriges Färgfabrikanters Förening (SVEFF), Svenskt näringsliv och Sveriges byggindustrier. 
Studien visade att de deltagande organisationerna generellt ställde sig neutrala eller positiva 
till den nya lagstiftningen (Nordiska ministerrådet, 2004). Vidare visade studien en tydlig 
tendens till att kunskaperna om REACH ökar med storleken på företagen, tendenser visade 
också att kunskaperna ökar ju högre upp i distributionskedjan man kommer. De organisationer 
som förväntade sig att deras medlemmar skulle påverkas i störst utsträckning företrädde 
färgsektorn, rengöringsmedelssektorn, textilsektorn och kemikalietillverkningssektorn. De 
som uppgav att deras medlemmar inte skulle påverkas i särskilt stor utsträckning företrädde 
elektroniksektorn, distributörer och konstruktionssektorn. I rapporten pekar Nordiska 
ministerrådet på ett riskområde där det kan uppstå problem för DU. Detta är när ett större 
antal kemikalier används i en produkt, vilket exempelvis kan vara aktuellt för en 
färgtillverkare. I nuvarande utformning, menar Nordiska ministerrådet, gör lagstiftningen det 
svårt för DU att få tillgång till information gällande vilka kemikalier som kommer att 
registreras och vilka som inte kommer att registreras. Med anledning av detta har många DU 
ställt krav på att tillgängligheten till förhandsregistreringen borde öka (Nordiska 
ministerrådet, 2004). Framförallt hos färgtillverkare fanns en oro för att ämnen som tillverkas 
i små mängder kommer att försvinna från marknaden till följd av ökade kostnader orsakade av 
ökade testkrav och registreringskrav (Nordiska ministerrådet, 2004).  

2.3 NUTEK 
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) genomförde 2004 på regeringens uppdrag en 
studie bland annat med hjälp av fallstudier i syfte att klargöra effekter av REACH för svenska 
företag. NUTEK menar i studien att den nya lagens krav på ökad information kring ämnens 
påverkan på miljö och hälsa kan komma att påverka utvecklingen av mer hållbara produkter 
positivt (Ibid.). De svenska företagens kompetensnivåer kring REACH ansågs vid tidpunkten 
för studiens genomförande generellt vara mycket låga, och då särskilt hos gruppen SME. 
NUTEK drar slutsatsen att det föreligger stora behov av insatser såsom utbildning och 
information riktad mot just SME, för att denna grupp inte ska påverkas negativt till följd av de 
nya reglerna (Ibid.). Större delen av den svenska tillverkningsindustrin kommer enligt 
NUTEK:s studie att omfattas av reglerna gällande nedströmsanvändning. Säkerhetsdatabladen 
hos många formulerare och blandare kommer enligt NUTEK att behöva kompletteras i stor 
utsträckning, vilket kommer att kräva stora arbetsinsatser till en början. Mängden information 
som DU kommer att ha tillgång till från sina leverantörer kommer att variera beroende på 
vilka kvantiteter som registreras.  
 
De ökade kunskaperna för gruppen SME anser NUTEK krävs för att gruppen skall kunna 
hantera sina ansvarsområden inom distributionskedjan och då främst gällande det som går 
under begreppet identifierad användning. De formulerare, tre till antalet, som varit föremål för 
NUTEK:s studie uppger att de kommer att ta hjälp av utomstående expertis för att möta 
kraven på kemikalieriskbedömningar och miljöriskbedömningar. För gruppen industriella 
användare visar resultaten att dessa kommer att vara mycket beroende av information kring 
kemikalier från sina respektive leverantörer. För denna grupp har också miljöledningssystem 
identifierats som ett viktigt system för att underlätta informationshanteringen. Industriella 
användare är tillsammans med företag som är användare av ämnen utan att importera, de 
grupper dit de flesta nedströmsanvändarna hör (Ibid.). Formulerare och blandare är grupper 
som NUTEK menar kommer att få betydande roller inom distributionskedjan vad gäller att 
tillgodose att miljöinformation vidarebefordras, men de kommer även att fylla en strategisk 
roll till följd av deras placering i distributionskedjan (Ibid.).  
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2.4 Små och medelstora företag 
Företagen som är föremål för denna studie tillhör som ovan beskrivits gruppen små och 
medelstora företag (SME efter engelskans Small and Medium sized Enterprises). Den 
Europeiska kommissionens definition över vad som inom EU ska klassificeras som SME är 
ett företag med färre än 250 anställda och där årsomsättningen inte överstiger 50 miljoner 
euro eller där balansräkningen inte överstiger 43 miljoner euro. Ytterligare krav är att SME 
ska vara självständiga och därmed inte ägas av något större företag (Europeiska 
kommissionen, 2007a). Viktiga nyckeltal för definitionen av SME sammanfattas i Tabell 1. 
Gruppen SME utgör inom Europa 99% av alla företag och är därför betydelsefull ur 
ekonomisk och social synvinkel (Europeiska kommissionen, 2007b; Hillary, 2004).  
 
Tabell 1.  Sammanfattning av de nyckeltal som definierar gruppen SME (Europeiska kommissionen, 2007a).  

Nyckeltal för definition av SME 
Anställda < 250 stycken 
Årsomsättning ≤50 miljoner Euro  
Balansräkning ≤ 43 miljoner Euro 
 
Inom gruppen SME kan tre undergrupper urskiljas, mikroföretag, småföretag samt medelstora 
företag, se tabell 2. 
 
Tabell 2.  Följande undergrupper inom SME kan urskiljas (Europeiska kommissionen, 2007a).  
Typ av företag Mikroföretag Småföretag Medelstora företag 
Antal anställda 0-10 11-49 50-249 
 
SME utgör i sig inte några stora enheter, beräkningar visar dock att gruppen som sådan 
genererar omkring 70 procent av världens BNP, dock med variationer mellan enskilda länder 
(Ammenberg, 2004). Med anledning av detta torde det därför vara av stort intresse att 
närmare studera SME:s påverkan på miljön (Ammenberg, 2004). Många SME upplever själva 
att deras påverkan på miljön är marginell men i ett större perspektiv är de som grupp en stor 
påverkansfaktor varför det är viktigt att inkludera gruppen i åtgärder för miljöförbättringar 
och ett viktigt steg mot att nå en hållbar utveckling (Hillary, 2000). En betydande aspekt för 
problematiken kring SME och deras miljöpåverkan är att dessa företag har ett begränsat 
handlingsutrymme då de har begränsade resurser exempelvis gällande ekonomi, personal och 
kunskaper. I vilken grad gruppen SME påverkar miljön är okänt men vanligen brukar sektorn 
tillskrivas uppemot 70% av alla industriella föroreningar (Hillary, 2004). Heterogeniteten hos 
denna grupp är en faktor som försvårar förutsägelser om denna grupps miljöpåverkan 
(Hillary, 2004).  
 

2.5 Miljörätt 
Avsnittet beskriver kortfattat utvecklingen inom miljörätten. Miljöbalken presenteras närmre 
då den är en av de lagar som till följd av REACH kan komma att vara i behov av en översyn i 
syfte att säkerställa att den överensstämmer med innehållet i REACH.  
 
Juridiken som sådan är inte att jämföra med andra vetenskaper då den inte är någon absolut 
vetenskap som ska göra anspråk på att ge en förklarandebild av hur vår verklighet ser ut 
(Hydén, 2001). Snarare är den ett verktyg som grundar sig på de värderingar vi har valt ska 
styra vårt samhälle och de människor som lever i det. I de fall våra lagar inte uppfyller de mål 
vi satt upp bör de därför förändras och skrivas om (Johnsson, E-post. korrespondens, 2007).  
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Fram till 1990-talet fokuserades den internationella miljörätten främst mot att lösa konkreta 
problem, utvecklingen har därefter gått mot en lagstiftning som ska kunna hantera 
övergripande problem (Ebbesson, 2003), ett skifte som skett till följd av att sambandet mellan 
samhällsintressen och skyddandet av miljön fått ökad uppmärksamhet. Internationella avtal 
och konventioner har varit de främsta verktygen i denna utveckling. Vid miljökonferensen i 
Stockholm 1972 klargjordes att det förelåg ett behov av ytterligare internationellt samarbete 
kring miljöfrågor och en särskild miljöenhet inrättades inom FN. FN:s generalförsamling 
startade 1983 en kommission i syfte att utröna om det var möjligt att förena uppsatta miljömål 
med långsiktig utveckling. Resultaten presenterades i en rapport – ”Our Common Future”. 
Hållbar utveckling var ett av begreppen som präglade denna rapport och som har gjort starkt 
avtryck i den efterföljande debatten inom området (Ebbesson, 2000). 
 
I och med skapandet av den Europeiska enhetsakten fick miljöskyddet för första gången en 
egen avdelning i fördraget inom den Europeiska gemenskapen (EG) (Ebbesson, 2003). Fyra 
artiklar inom EG-fördraget berör miljö och är utgångspunkt när gemenskapen stiftar lagar 
kring olika miljöfrågor (Nilsson, 2002). EG-rätten kan komma i uttryck inom den svenska 
rätten antingen genom direktiv eller genom förordningar.  

2.5.1 Svensk miljölagstiftning  
Miljöbalken (MB) tillkom i syfte att samla all befintlig miljölagstiftning i en och samma 
lagtext och därigenom skapa ett övergripande angreppssätt och anpassa den svenska 
miljörätten efter den internationella utvecklingen (Rubensson, 2002). Balken är av 
tvärdisciplinär karaktär och ersatte 16 tidigare miljölagar. MB är uppdelad i sju avdelningar 
och i balkens tredje avdelning finns den lagstiftning som främst är aktuell för denna studie. 
Kapitlet har rubriken Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter och här finns bland 
annat kapitel 13 om Kemiska produkter och biotekniska organismer. Kapitlet har tre mål som 
anses likvärdiga: kunskapsmålet, produktmålet och hanteringsmålet. Genom införandet av 
REACH-förordningen kommer MB vara i behov av en översyn för att säkerställa att dess 
artiklar inte står i strid med den nya förordningen (www.kemi.se, 2007h).  
 

2.6 Tidigare europeisk kemikalielagstiftning  
Kemikalieindustrin i Europa omfattades tidigare av i huvudsak fyra rättsakter. 1967 trädde 
den första gemenskapliga kemikalielagstiftningen (Dir 67/548/EEC) för industriella 
kemikalier ikraft, vars främsta syfte var harmonisering (exempelvis gällande märkning) samt 
att skydda arbetarnas hälsa (Schörling, 2005). 1976 utökades EU:s kemikalielagstiftning med 
Dir 76/769/EEC, vilket i större utsträckning än tidigare berörde lagstiftningens 
implementering i medlemsstaterna men även vilka substanser som skulle regleras. 
Kemikaliernas negativa effekter för miljön fick alltmer uppmärksamhet under åttiotalet, vilket 
föranledde en lagändring med innebörden att alla substanser framtagna före 1981 betraktades 
som ”existerande substanser” emedan ämnen framtagna efter detta datum betraktades som 
”nya substanser”. Nya substanser tilläts introduceras på marknaden enbart i det fall att 
producenten eller importören kunde förse denna produkt med viss data (Schörling, 2005). 
1988 antogs direktiv 88/279/EEC med avsikten att överbrygga handelshinder och att öka 
skyddet för hälsa och miljö.  
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2.6.1 En ny lagstiftning växer fram 
1998 beslutade Europeiska kommissionen att kemikalielagstiftningen inom unionen var i 
behov av en översyn, resultaten från översynen presenterades i en rapport under samma år 
(Europeiska kommissionen, 2001). Allergier och sjukdomar orsakade av bristande kunskaper 
om kemikalier och om hur kemikalier användes ansågs visa på uppenbara brister i den 
existerande lagstiftningen och synliggjorde behovet av en ny gemensam lagstiftning 
(Europeiska kommissionen, 2001). Kritik riktades särskilt mot att det ställdes olika krav på 
nya och redan existerande kemikalier, en uppdelning som man ansåg inte var befogad, 
betydelsen av ökade kunskaper kring redan existerande ämnen i syfte att minimera risker för 
hälsa och miljö poängterades särskilt (Europeiska kommissionen, 2001). Vidare riktades 
kritik mot ansvarsfördelningen, dels fokuserades ansvaret för kemikaliebedömning på 
myndigheter snarare än på de företag som använde eller tillverkade kemikalierna och dels 
riktades ansvaret i större utsträckning mot de som tillverkade eller importerade ämnen vilket 
exkluderade användarna (Europeiska kommissionen, 2001).  
 
Översynen resulterade i att Europeiska kommissionen i februari 2001 lade fram ett förslag till 
en ny gemensam kemikalielagstiftning i form av en s.k. vitbok. I förslaget med titeln ”White 
Paper on a Strategy for a Future Chemicals Policy”, skriver kommissionen att det 
övergripande målet för den nya lagen är att bidra till en hållbar utveckling där 
försiktighetsprincipen ska utgöra grunden för att detta mål skall kunna uppnås (Schörling, 
2004; Europeiska kommissionen, 2001). I vitboken understryks att för att en hållbar 
utveckling skall möjliggöras är det av vikt att sociala -, ekonomiska - och ekologiska aspekter 
ges lika utrymme. Andra viktiga faktorer är att öka kunskaperna kring exponering samt att 
också användare görs ansvariga inför lagen (Europeiska kommissionen, 2001). I förslaget till 
ny kemikalielagstiftning skriver kommissionen att det är av avgörande betydelse att det nya 
systemet fokuseras kring att öka kunskapen om kemikalier samt att denna kunskap görs 
tillgänglig för berörda parter.  
 

2.7 REACH 
Den första juni 2007 trädde den nya europeiska kemikalielagstiftningen i kraft (www.kemi.se, 
2007). EU har valt att utforma REACH som en förordning vilket gör den direkt tillämplig i 
medlemsstaternas lagstiftning (www.kemi.se, 2007). Den nya lagen kommer att börja gälla i 
olika etapper under en elvaårsperiod, se Tabell 3 (www.kemi.se, 2007a). Administreringen av 
REACH kommer att skötas av gemenskapens nyligen etablerade kemikaliemyndighet 
(ECHA) med placering i Helsingfors. Det totala antalet kemikalier som beräknas förekomma 
på den europeiska marknaden uppgår till omkring 70 000, av dessa kommer nära hälften det 
vill säga omkring 30 000 att påverkas av REACH. Endast kemikalier som förekommer i 
kvantiteter över 1 ton per år omfattas av reglerna i REACH, vilket får effekten att 40 000 av 
de 70 000 förekommande ämnena exkluderas (Hansson et al., 2006, s44). Gällande 
kunskapsläget för de 30 000 kemikalier som omfattas av REACH finns det idag kunskap 
gällande effekter på hälsa och miljö för färre än 1500 (www.kemi.se, 2007b). Den ansvarande 
myndigheten för REACH i Sverige är Kemikalieinspektionen (KemI).  
 
I förordningen har tre grupper identifierats, importörer, tillverkare och DU, vilka i olika 
utsträckning har skilda ansvarsområden (REACH-förordningen, 2007). Figur 1 visar 
förhållandet mellan olika grupper som berörs av REACH. Alla ämnen förekommande i 
kvantiteter över ett ton på den europeiska marknaden ska enligt REACH registreras, vilket är 
en nyhet jämfört med tidigare lagstiftning (www.kemi.se, 2007b). Registreringsskyldighet 
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inför ECHA åligger den som i enlighet med REACH är importör eller tillverkare av ett 
kemiskt ämne, och innebär att tillverkare och importörer är ansvariga för att de ämnen som de 
önskar införa på den europeiska marknaden är testade och bedömda enligt ställda krav 
(www.kemi.se, 2007b).  
 
Tabell 3. Tidtabell för när de olika deletapperna inom REACH träder i kraft (www.kemi.se, 2007a).  
Datum Avsnitt som träder ikraft  
2007-06-01 Avd IV - Information i distributionskedjan samt reglerna kring 

säkerhetsdatablad och de administrativa reglerna i REACH börjar gälla. 
 

2008-06-01 Huvuddelen av REACH träder i kraft,  
Avd II - Registrering av ämnen 
Avd III - Gemensamt utnyttjande av data 
Avd V - Nedströmsanvändare 
Avd VI - Utvärdering 
Avd VII - tillståndsprövning 
Avd XI - Klassificerings och märkningsregistret 
Avd XII - Information till allmänheten  

2008-06-01 Förordning om avgifter 
2008-06-01 tom  
2008-12-01 

Förhandsregistrering av ämnen 

2009-01-01 En förteckning över de ämnen som ska förhandsregistreras ska ha 
publicerats på den Europeiska kemikaliemyndighetens hemsida (ECHA).  

2009-06-01 Avdelning VIII – begränsningar börjar gälla. Presentation av ett förslag till 
lista över ämnen vilka ska tillståndsprövas.  

2010-12-01 Registrering av infasningsämnen 
• CMR – ämnen i kategori 1 och 2 
• Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som mycket 

giftiga för vattenlevande organismer och som kan förorsaka 
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön > 100ton. (Riskfras R50/53)

• Ämnen > 1000ton 
Anmälan till klassificerings- och märkningsregistret.  

2011-06-01 Anmälan av särskilt farliga ämnen i varor 
2013-06-01 Registrering av alla infasningsämnen > 100ton 
2018-06-01 Registrering av alla infasningsämnen >1ton 
 
Nya och existerande ämnen kommer inom REACH att omfattas av samma regelverk, vilket är 
ett led i harmoniseringen av kemikalielagstiftningen. En nyhet är vidare att de ämnen som 
anses inneha särskilt farliga egenskaper, så kallade Substanses of Very High Concern (SVHC 
–ämnen), gällande hälsa och miljö, inte får användas utan ett särskilt tillstånd, hit hör 
exempelvis PBT, CMR eller vPvB ämnen. Tillståndskravet gäller oberoende vilken mängd 
ämnet används eller importeras i. Prioriteringsguide (PRIO) kan användas av företagen för att 
underlätta företagens arbete att anpassa sig till den nya lagstiftningen och med hjälp av detta 
identifiera vilka ämnen som inom ramen för REACH kan komma att klassificeras som särskilt 
farliga (www.kemi.se, 2007c). I likhet med tidigare lagstiftning kommer särskilda regler även 
framöver att gälla för produkter som faller inom kategorierna läkemedel, kosmetika och 
bekämpningsmedel (www.kemi.se, 2007b).  
 

Stockholms universitet 14   
20p 

 
 
 

 

http://www.kemi.se/
http://www.kemi.se/
http://www.kemi.se/


Magisteruppsats 
Miljö och hållbart företagande 

REACH

Tillverkare Nedströmsanvändare Importör

Formulerare Yrkesanvändare Industriell användare Infogar en substans i en vara
 

Figur 1. Figuren visar de grupper som identifierats inom REACH. De större pilarna markerar fokus för denna 
studie och figuren illustrerar hur andra aktörer under REACH förhåller sig till DU.  
 
REACH bygger på ett antal delmoment kring vilka artiklarna i lagen kretsar och som 
tillsammans utgör det fundament som i slutändan ska leda till en hållbar kemikaliehantering 
inom EU.   

      Registrering: REACH kräver att den som tillverkar eller importerar ämnen i 
kvantiteter över ett ton per år skall registrera detta hos kemikaliemyndigheten. 
I denna registrering skall en grundläggande riskbedömning ingå samt 
grundläggande riskdata (www.kemi.se, 2007d) 

 
      Förhandsregistrering: Enligt de nya reglerna skall ämnen som redan finns på 

den europeiska marknaden registreras under perioden 1 juni 2008 till och med 
1 december 2008. Dessa ämnen går i REACH under beteckningen 
infasningsämnen. I samband med förhandsregistreringen skall också en mindre 
mängd data lämnas till den Europeiska kemikaliemyndigheten. Möjligheten till 
förhandsregistrering är en form av övergångsbestämmelser som tagits fram i 
syfte att ge de aktörer som arbetar med infasningsämnen en tidsfrist innan de 
åläggs att göra en fullständig registrering (www.kemi.se, 2007d).  

 
      Utvärdering: Den information som tas fram i samband med registreringen 

skall sedan utvärderas av kemikaliemyndigheten (ECHA). Syftet är undersöka 
om anmälningarna är kompletta samt i ett senare steg göra en 
ämnesutvärdering (www.kemi.se, 2007d).  

 
      Tillståndsprövning: För ämnen som utpekas som särskilt farliga kommer det i 

vissa fall att krävas ett särskilt tillstånd för att få använda. När en sådan 
användning kan komma att bli aktuell skall säkrare alternativ övervägas och 
om der är ekonomiskt och tekniskt rimligt skall dessa användas (www.kemi.se, 
2007d).   

 
      Begränsning: Skulle användningen av ett ämne vara förknippad med alltför 

stora risker kan användningen antingen helt förbjudas eller begränsas. Dessa 
begränsningar kommer framöver att tas upp i REACH förordningens bilaga 
XVII (www.kemi.se, 2007d).  
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2.7.1 Downstream users – DU (Nedströmsanvändare) 
Den grupp inom REACH som är central för studien är DU. I förordningen definieras DU 
genom följande (REACH, 2007):  
 

”En fysisk eller juridisk person, annan än tillverkaren eller importören, som är etablerad 
i gemenskapen och använder ett ämne – antingen som sådant eller ingående i en 
beredning – i sin industriella eller professionella verksamhet. En distributör eller 
konsument är inte en nedströmsanvändare. En återimportör som undantas enligt artikel 
2.7 c skall betraktas som en nedströmsanvändare.” 

 
Ur Tabell 3 kan utläsas att DU främst kommer att omfattas av REACH-förordningen från och 
med den första juni 2008 och att gruppen främst består av SME. (ECHA, 2007). Ett antal 
guidedokument kommer att formuleras för olika grupper i syfte att underlätta 
implementeringen av REACH. I utkastet till det dokument som tagits fram för gruppen DU 
har en specifik tidtabell tagits fram vilken är kopplad till den generella tidtabellen (se Tabell 
3) för REACH implementeringen (ECHA, 2007a).  
 
DU har delats in i fyra undergrupper (ECHA, 2007b; KemI, 2007-08-27):  

 

• Formulerare - Den som använder ett ämne i syfte att tillverka en beredning 
exempelvis färg, lim eller gummi.  

• Industriell användare - Om ett ämne används i en produktionsprocess är denna 
kategori aktuell.  

• Infogar en substans i en vara - Ett ämne eller en beredning som infogas i en vara, 
exempelvis en delkomponent i plast. 

• Yrkesanvändare - Den som är yrkesmässig användare – företag som i sin verksamhet 
använder ett ämne eller en beredning. Det kan exempelvis röra sig om ett 
serviceföretag eller en hantverkare. 

 
Tomas Gärdström från NUTEK poängterar att det är viktigt att ta i beaktande att kategorin DU 
innefattar ett mycket stort antal företag. Förutsättningarna för företag inom denna grupp kan 
därför skilja sig betydligt (Gärdström, pers. kom., 2007). Företag som blandar och säljer 
beredningar exempelvis en formulerare, har av KemI identifierats som den grupp inom DU 
som kommer att ha det tyngsta ansvaret. Vid en jämförelse med andra grupper inom DU har 
formulerare ansvar för att förmedla information både upp och ner i distributionskedjan, de är 
också ansvariga för att vidarebefordra eller göra nya säkerhetsdatablad inklusive relevanta 
åtgärder. (Kemikalieinspektionen, 2007e).  
 

2.7.2 Regler och rekommendationer för DU 
Enbart registrerade ämnen tillåts inom ramen för REACH, därmed kommer DU initialt att 
behöva kontrollera att ämnen som används inom ramen för deras verksamhet är registrerade 
(eller kommer att bli registrerade). I en registreringsanmälan registreras även vilka 
användningsområden produkten är testad och bedömd för, DU bör därför kontrollera att 
företagets användningsområde inkluderas bland de registrerade användningsområdena. I det 
fall att tillverkaren eller importören inte inkluderar DU:s användningsområde i registreringen 
av ett ämne eller i det fall att DU inte vill röja sitt användningsområde för leverantören har 
DU möjlighet att i egen regi anmäla detta till ECHA (www.kemi.se, 2007f). NUTEK (2004) 
menar dock att detta i praktiken kommer att vara svårt på grund av begränsande faktorer 
såsom ekonomi och kunskap.  
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Ökad mängd tillgänglig information om kemikalier och deras användning är en av 
intentionerna med REACH, DU ansvarar för att tillgodose att ny information om kemikalier 
eller hur de används som uppkommer inom ramen för verksamheten förmedlas vidare i 
distributionskedjan (se Figur 2). Kravet har bland annat uppkommit för att säkerställa att de 
riskåtgärder som har rekommenderats verkligen är relevanta för hanteringen av det aktuella 
ämnet (www.kemi.se, 2007g). Säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier kommer att bli 
nyckeldokument vad gäller att förse distributionskedjan med information.  
 

Distributionskedja

Tillverkare Tillverkare

Distributör

Formulerare

Yrkesanvändare

Registerar:
- ämne

- användningsområde

Kontrollerar att användningen 
överensstämmer med 
tillhandahållna uppgifter.
Förmedlar ny information uppåt
och nedåt i kedjan. 

Använder ämnen på ett angivet sätt. 
Ny information ska vidare befordras 

 
 
Figur 2. Figuren exemplifierar hur en distributionskedja kan se ut och vilken information som de olika aktörerna 
ska förmedla.  
 
I enlighet med REACH faller det på DU:s ansvar att bedöma hur säker deras användning av 
ett visst ämne är, bedömningen ska i första hand grunda sig på leverantörens information. 
Genom detta är företaget också skyldigt att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder (ECHA, 
2007a). I första hand är DU skyldiga att se till att nödvändiga säkerhetsåtgärder tillämpas 
eller, om sådana inte finns ge rekommendationer om lämpliga åtgärder. Säkerhetsdatabladen 
fyller här en viktig funktion och i anslutning till dessa i vissa fall exponeringsscenarier. De 
nuvarande reglerna kring kraven på säkerhetsdatablad kommer att vara kvar inom REACH 
med skillnaden att reglerna kommer att kompletteras ytterligare. DU som arbetar med 
substanser eller beredningar vilka definierats som farliga är ålagda att komplettera 
säkerhetsdatabladet med ett exponeringsscenario. Exponeringsscenario är ett dokument som 
ska visa på hur en blandning eller ett ämne ska hanteras för att användningen ska vara riskfri. 
Det faller på DU att tillgodose att användningen ligger inom ramen för exponeringsscenariot 
och att eventuella försiktighetsåtgärder också inkluderas i säkerhetsdatabladet (ECHA, 
2007a). Exponeringsscenarier är en viktig faktor inom den nya förordningen, de ska kunna 
fungera som kommunikationsinstrument inom distributionskedjan, som 
riskhanteringsinstrument för företagen samt som instruktion för användningen.  
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En DU som använder en substans eller ett ämne med en farlighetsmärkning kommer även i 
fortsättningen att erhålla säkerhetsdatablad från sin leverantör, med skillnaden att dessa under 
REACH även kommer att innehålla exponeringsscenarier. Det faller på DU:s ansvar att 
kontrollera så att förutsättningarna i exponeringsscenariot överensstämmer med 
verksamheten. I händelse av att DU:s användning inte täcks av exponeringsscenariot eller att 
en eller flera förutsättningar inte korrelerar med det levererade exponeringsscenariot finns 
följande möjligheter: 

 

- DU tillkännager sitt användande till leverantören så att denne kan inkludera 
detta i ett exponeringsscenario. 

- DU förändrar sitt användande så att det faller inom ramen för det framtagna 
exponeringsscenariot. 

- DU kontrakterar en annan leverantör som framtagit ett exponeringsscenario för 
DU:s användande.  

- DU arbetar på egen hand fram ett säkerhetsdatablad.  
- DU upphör att använda sig av den aktuella substansen eller ämnet.  
 

Ytterligare krav för DU:   
•   Ett företag som förser marknaden med faroklassificerade beredningar kommer 

även framöver att vara skyldiga att förse sina kunder med säkerhetsdatablad. I 
särskilda fall kan det också krävas att DU utarbetar exponeringsscenarier för 
användningen längre ner i distributionskedjan.  

 

•    En DU som har för avsikt att ge ut sin produkt på marknaden måste se till att 
denna förses med ett säkerhetsdatablad (om det finns krav på detta) alternativt 
att produkten förses med säkerhetsinformation från artikel 30. 

 
•   I och med att kemikaliebeteckningarna och märkningarna av vissa kemikalier 

kan komma att förändras till följd av REACH, kan det bli nödvändigt med en 
översyn av märkningen men också av säkerhetsdatabladen.  

 
•   DU bör kontrollera om något av de ämnen som används inom verksamheten 

kan komma att kräva ett tillstånd. Oberoende mängd får i enlighet med 
artiklarna 56 och 57 i REACH-förordningen ämnen upptagna i förordningens 
bilaga XIV, inte användes såvida inte ett särskilt tillstånd erhållits. En DU får 
således använda ett sådant ämne så länge användningen överensstämmer med 
de förutsättningar som anges i tillståndet. DU har rätt att använda sig av 
leverantörens tillstånd men måste då anmäla detta till ECHA, alternativt kan 
DU söka ett eget tillstånd.  

 
•   Ett företag som identifierats som DU är skyldig att lämna ett säkerhetsdatablad 

eller likvärdig information till mottagaren av ett ämne eller beredning eller en 
vara som innehåller ett visst ämne. Företaget är vidare skyldigt att tillgodose 
att informationen är uppdaterad, att säkerställa att ny information angående 
farliga egenskaper, att lämpliga riskhanteringsåtgärder förmedlas uppåt i 
distributionskedjan samt att företagets egen verksamhet tillämpar dessa 
åtgärder. (KemI, 2007). Kommunikation av information inom 
distributionskedjan är ett centralt område där REACH ställer krav. Med ny 
information avses framförallt information gällande: Ny information gällande 
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risker med användningen vilken skiljer sig från den information som medföljer 
produktens säkerhetsdatablad eller den information som baserats på art. 30. 
Annan information som kan medföra att de beslutade säkerhetsåtgärderna kan 
behöva förändras.  

2.7.3 Undantag 
Till förordningen hör också som sig bör, ett antal undantag där reglerna inte skall tillämpas. 
Dessa definieras i förordningens andra artikel och rör främst kosmetika, avfall, livsmedel och 
medicin. I bilagorna IV och V till REACH preciseras ytterligare vilka ämnen som inte skall 
omfattas av dessa regler. Ett antal ämnen anses redan vara registrerade, dessa preciseras i 
avdelning II vilket medför att reglerna i avdelning V inte skall tillämpas på dessa (REACH, 
2007). Undantagna från reglerna kring DU är distributörer, konsumenter och detaljhandlare 
(REACH, 2007).  
 

3. Teoretisk referensram 
Avsnittet ämnar ge studiens syfte en teoretisk förankring och tar upp de aspekter som är 
viktiga för förståelsen av den aktuella problematiken. Avsnittet följer upplägget i figur 4.   
 
Det finns ingen specifik teori som förklaring till den valda problematiken, varför en teoretisk 
referensram med inslag av flera teorier är den mest lämplig för att studera implementeringen 
av REACH i företag (Eriksson pers kom., 2007). Den teoretiska referensramen utgörs bland 
annat av policyteori, teori kring egenansvar och hållbar utveckling.  
 
Till grund för en policy finns en uppfattning om hur ett specifikt politiskt problem bör lösas 
och hur ett specifikt policymål kan uppnås, resonemanget med orsak och verkan brukar 
benämnas policyteori (Bengtsson, 2006). Policyprocessen har tidigare ofta beskrivits som en 
linjär utveckling, där probleminitiering, policyutformning, policyimplementering och 
policyutvärdering är faser som inkluderas i en policyprocess (Bengtsson, 2006; Lundqvist 
1992). I praktiken är policyprocessen dynamisk och föränderlig till sin natur, vilket gör det 
mer fördelaktigt att betrakta den som ett kretslopp (Bengtsson, 2006). För förevarande studie 
har Figur 4 tagits fram med de teoretiska inslag som har betydelse för implementeringen av 
REACH. Textavsnittet därefter följer upplägget i Figur 4. och illustrerar de delmoment som är 
av betydelse för REACH-lagstiftningen och dess möjlighet att bidra till en hållbar 
kemikaliehantering. Fokus för förevarande studie är att studera förutsättningar för DU inom 
gruppen SME att implementera REACH (se box). Förklaringsmodellen om policyprocessen 
används vanligen för förvaltning av offentlig sektor, REACH är till sin natur ingen traditionell 
lagstiftning i den bemärkelsen då den bland annat hyser inslag av egenansvar, till följd av 
detta kan inte enbart policyteorin användas som förklaringsmodell utan den teoretiska 
referensramen kompletteras också med ett avsnitt om egenansvar.   
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Figur 4. Implementeringsprocessen för REACH. Boxen i figuren markerar inom vilket område studien fokuseras 
och dess placering i implementeringsprocessen.   

3.1 Implementering 
En lagstiftning tillkommer vanligen för att åstadkomma en lösning på ett existerande problem 
där lagen utgör instrumentet (Bengtsson, 2005). Implementeringen är en viktig del för att 
åstadkomma lösningen på det problem som lagstiftningen är ämnad att lösa och 
implementeringen i sin tur påverkas av olika aktörers handlande (Bengtsson, 2005; Hansson 
& Edvardsson 2006). Ett av huvudsyftena med REACH är att ge företagen ett tydligare ansvar 
för information och rekommendationer kring kemikalier (Europeiska kommissionen, 2001). 
För att målen med lagstiftningen ska uppfyllas måste dessutom reglerna efterlevas och 
därmed påverka företagens verksamhet (Hansson, Edvardsson, 2006). Führ et al. (2007) anser 
att REACH är ett led i det systemskifte som nu sker inom EU, där det huvudsakliga ansvaret 
för information och rekommendationer kring kemikalier i allt större utsträckning nu åläggs 
enskilda företag. Führ et al. (2007) menar att företagen i jämförelse med en förvaltningsenhet 
också bör ha ett större motiv för att minimera de risker som finns förknippade med olika 
substanser. 

3.2 Tillsyn 
Ett av de viktigaste medlen för att säkerställa lagefterlevnad är en fungerande 
tillsynsverksamhet. Tillsynen ska säkerställa att syftet med lagen upprätthålls (Ebbesson, 
2003; Rubensson, 1998, 1999). Kemikalietillsynen fokuserar till stor del på att granska 
produktinformation (Stewart et al., 2007), och kvaliteten på den information som företagen 
producerar antas påverkas av tillsynsmyndighetens kapacitet att granska denna information 
(Koch et al., 2006).  
 
Tillsynsansvaret vilar, beroende på typen av verksamhet vanligen på centrala myndigheter, 
Länsstyrelser eller på kommunala nämnder (Rubensson, 1998, 1999). Det åvilar 
tillsynsmyndigheten att ingripa i det fall en lagöverträdelse sker. Ansvaret för tillsyn omfattar 
inte enbart tillsynsmyndigheten utan också verksamhetsutövaren själv. Det ansvar som 
verksamhetsutövaren omfattas av brukar vanligen kallas för egenkontroll.  
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De enskilda medlemsstaterna ansvarar för tillsynen av REACH (KemI, 2007-01-15) och en 
direkt följd av implementeringen av REACH är att antalet företag som omfattas av 
kemikalielagstiftningen som sådan ökar och därmed ökar också antalet tillsynsobjekt (Stewart 
et al., 2007). Enligt Stewart et al. omfattas omkring 2 300 företag av nuvarande 
kemikalielagstiftning emedan antalet tros öka markant till följd av implementeringen av 
REACH till uppemot 100 000 stycken. De företag som tillkommer är främst 
nedströmsanvändande företag. Detta innebär med andra ord en mångdubbling av antalet 
tillsynsobjekt för den nya lagstiftningen jämfört med den tidigare.  

3.3 Vetenskapliga verktyg - riskbedömning 
Den traditionella riskbedömningen består vanligen av tre steg, att generera vetenskapliga data, 
att sammanställa och utvärdera vetenskapliga data och till sist att genomföra en 
riskbedömning. Riskbedömningen ska ligga till grund för eventuella beslut om 
riskreducerande åtgärder (riskhantering). Beslut om riskhantering grundar sig dels på 
vetenskapliga riskbedömningar och dels på tekniska och socioekonomiska bedömningar 
(Koch et al., 2006). REACH har två övergripande mål för riskbedömningsprocessen: dels att 
öka kunskaperna om vilka negativa effekter för hälsa och miljö som användandet av 
industrikemikalier kan medföra och dels att effektivisera riskbedömningsprocessen. En av 
grundpelarna i REACH är ”no data – no market”, det vill säga att grundläggande data ska 
finnas för alla industrikemikalier på den europeiska marknaden. Omfattningen av testkraven 
har kritiserats från flera håll (till exempel Hansson & Rudén, 2004, 2005), dock ses testkraven 
av många som ett litet, men viktigt steg i riktning mot ökade kunskaper, bättre 
riskbedömningar och en mer hållbar kemikalieanvändning. Dock poängteras att kraven på 
intet sätt kan ses som en slutlig lösning på problemet som sådant utan som ett viktigt verktyg 
bland andra. 
 
Till följd av de ökade testkraven som REACH medför kommer det att ställas större krav på 
riskbedömningar. Bland annat kommer det att ställas högre krav på testernas tillgänglighet, 
och resurseffektivitet (Breitholtz et al., 2006). En effekt av de ökade kunskapskraven kan 
exempelvis bli att regionala skillnader tas med i testprocessen. Ekologiska förhållanden skiljer 
sig världen över och faktorer som val av art eller temperatur kan därför vara viktiga för 
testernas relevans (Breitholtz et al., 2006).   

3.4 Hållbar utveckling  
Med begreppet hållbar utveckling avses bibehållen utveckling över tid (Elliott, 2006). 
Begreppet är ett samlingsbegrepp där en mängd faktorer inkluderas (Connelly et al., 2003). 
Exempel på faktorer som påverkar en hållbar utveckling negativt är fattigdom, avsaknad av 
utbildning, förekomst av giftiga kemikalier samt avskogning. Lösningar för att komma 
tillrätta med exempelvis problematiken kring förekomsten av giftiga kemikalier är förbud och 
regleringar (Rotmans et al., 1997). Till följd av begreppets många tolkningsmöjligheter kan 
detta leda till att det används i syfte att motivera vitt skilda intressen eller handlingar (Ellitott, 
2006; Connelly et al., 1999, 2003). Till exempel kan tolkningar av hållbar utveckling sägas 
utgöra en skala mellan generös (eng. weak) till strikt (eng. strong) (Baker, 2007). Vanligen 
anses hållbar utveckling bestå av tre faktorer (se figur 5) som alla är nära beroende av 
varandra det vill säga sociala faktorer, ekonomiska faktorer samt miljömässiga faktorer 
(Elliott, 2006). Avvägningar måste göras inom var och en av dessa faktorer för att hållbarhet 
skall kunna upprätthållas (Elliott, 2006). 
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Figur 5: De tre faktorer som är grunden för en hållbar utveckling (Ammenberg, 2004). 
 

3.5 Egenansvar 
Vanligen består lagstiftningar och regleringar av en varierande mix av egenansvar och strikt 
ansvar. Enligt Gunningham (1997) och Führ et al. (2007) är det troligt att verktyg med inslag 
av egenansvar blir effektivare när det finns inslag av sanktioner i händelse av att krav och 
ansvar inte uppfylls. Genom att introducera egenansvar som ett element i lagstiftningen anges 
lagstiftningens mål och syfte, emedan det är upp till industrin att bestämma hur detta ska 
genomföras (Gunningham, 1997). En grundförutsättning om egenansvar skall utgöra en del av 
en lagstiftning för att intentionerna i lagstiftningen uppfylls är att berörda aktörer är medvetna 
om krav och ansvar (Führ et al., 2007). De delar i REACH som bygger på egenansvar där 
industrin istället för myndigheter nu ansvarar för bedömningar kan bli värdefulla bidrag för att 
förbättra kunskaperna kring risker samt riskbedömningar, förutsatt att företagen 
implementerar dessa regler (Koch et al., 2006). En central fråga för en lagstiftning med inslag 
av egenansvar är hur berörda aktörer kommer att agera mot de ospecificerade kraven (Führ et 
al., 2007). En fråga som uppkommer är vilka incitament det finns för ett företag att rapportera 
riktig och fullständig information. Hur löser man problemet med att företag är ointresserade 
av att rapportera eller inte är förmögna att göra så till följd av krångliga krav på rapportering. 
Führ et al. (2007) menar att i fallet med formulerare kommer en effekt av lagstiftningen att bli 
att dessa troligen kommer att byta ut farliga substanser mot mindre farliga substanser när 
tekniska och ekonomiska aspekter möjliggör detta. 

4. Metod 
Avsnittet beskriver vilka metoder som använts i studien för att besvara studiens 
frågeställningar samt en beskrivning av hur studien genomförts.  

4.1 Metodbeskrivning 
Studien är en empirisk undersökning av den del av REACH - implementeringsprocessen som 
omfattar nedströmsanvändande SME. Syftet är vidare att studien skall vara 
hypotesgenererande. Genom en fallstudie på ett nedströmsanvändande SME studeras hur väl 
insatt ett företag inom denna grupp av företag är i denna process. Metoden som används är 
litteraturstudier och djupintervju med relevanta personer på det utvalda företaget. Resultaten 
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används för att analysera hur nedströmsanvändarna bidrar till att intentionerna med REACH 
kan realiseras. Fallstudien kompletteras med en pilotstudie med kortare telefonintervjuer av 
tjugo ytterligare, slumpmässigt utvalda SME. Denna del av undersökningen syftar till att 
adressera frågan om fallstudiens generaliserbarhet. Litteraturstudien utgörs av publicerade 
artiklar och litteratur som är relevant för området där sökord som REACH, chemical use och 
SME använts. Mycket av litteraturen har också erhållits genom sökningar i referenslistor.  

4.2 Fallstudien 
För att identifiera ett företag till fallstudien fastställdes ett antal kriterier: 

- Företaget ska vara en nedströmsanvändare 
- Företaget bör samtidigt inte vara en tillverkare eller en importör. 
- Företaget ska vara ett SME 
- Företaget måste vara rimligt nära beläget Stockholm för att intervjun ska kunna 

genomföras. 
- Företaget ska kunna tjäna som ett gott exempel, det vill säga företaget måste 

redan ha ett pågående miljöarbete och de bör ha inlett sitt REACH-arbete 
redan.1 

Information om möjliga företag erhölls från branschorganisationers medlemslistor såsom 
Måleriförbundet och Kemtekniska förbundet samt från organisationen Stockholms 
Akademiska Forum. De företag som passade in på ovan listade kriterier uppgick till 75 
stycken. Efter att en lista skapats sändes en skriftlig förfrågan via e-post (se bilaga I) till vart 
och ett av företagen. Efter att svaren på förfrågan inkommit valdes ett företag ut för att utgöra 
fallstudien.  
 
I arbetet med att ta fram de intervjufrågor (se bilaga II) som utgjort grunden för intervjun i 
fallstudien har ett antal källor varit av betydelse. Exempelvis har rekommendationer för hur 
nedströmsanvändare kan förbereda sig publicerade av olika branschorganisationer (hemsidor 
såsom Plast och kemiföretagen, KTF, och Teknikföretagen) använts. Värdefulla synpunkter 
gällande frågornas innehåll har också kommit ifrån KemI. Christina Rudén (KTH), Magnus 
Breitholtz (SU) samt Misse Wester (KTH) beteendevetare, har varit behjälpliga med att bidra 
till frågornas innehåll såväl som struktur. Genom att en stor mängd information och 
synpunkter utgjort grunden för hur och vilka intervjufrågor som formulerats ökas resultatens 
tillförlitlighet och pålitlighet.  
 
Fallstudien bestod i en större intervju (som bandades) som genomfördes med en representant 
för Företaget. Intervjupersonen hade fått tillgång till frågeformuläret före intervjun för att 
kunna förbereda sig inför frågorna. Intervjusvaren analyserades och skickades till 
respondenten i syfte att säkerställa att svaren var korrekt uppfattade, vid detta tillfälle gavs 
också möjlighet för förtydliganden från respondentens sida och att ställa kompletterande 
frågor till respondenten som uppstått i samband med analysen av svaren.  
 
Inom ramen för fallstudien genomfördes också en intervju med företagets branschorganisation 
KTF, ett antal frågor sändes via E-post till branschorganisationen (se bilaga III). 

 
 
 
 

                                                 
1 Ett antagande som gjordes innan urvalsprocessen startade var att det var troligt att mycket små företag inte 
hade börjat förbereda sig i särskilt stor omfattning varför ett mikroföretag inte var relevant för fallstudien. 
Antagandet är kopplat till att resultaten från fallstudien skall vara relevanta för de frågeställningar som ställs i 
arbetet. 
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Branschorganisationerna SVEFF och KTF är nära sammankopplade och mycket av arbetet 
sker i samarbete de två organisationerna emellan.  
 
Tjugo mindre telefonintervjuer med nedströmsanvändande företag har också genomförts inom 
ramen för denna studie. Telefonintervjuerna genomfördes dels för att påvisa hur representativt 
det företag som valts ut för fallstudien var och dels för att generellt kunna visa på hur 
införstådda företagen är i att det finns en ny lagstiftning. Företagen som varit föremål för den 
kvantitativa studien hörde främst till de två mindre kategorierna av SME och valdes 
slumpmässigt ut utifrån följande kriterier:  
 

• Företaget är identifierat som en nedströmsanvändare 
• Företaget klassificeras som ett SME 
• Alla tre kategorier av SME ska finnas representerade  

 
Företagen har identifierats med hjälp av webbsidorna Gula sidorna och Lokaldelen.se. 
Frågorna har ställts till den person på företaget som har ansvar för frågor kring 
kemikalielagstiftning, hos de intervjuade företagen har det rört sig om antingen VD/ägare 
eller miljö/kvalitetsansvarig.  

4.4 Metodkritik 
Fallstudien som metod lämpar sig väl när avsikten är att undersöka tillståndet av exempelvis 
en viss händelse eller ett visst skeende (Merriam, 1994). Fallstudien kan vara antingen 
kvalitativ eller kvantitativ till sin natur, studier som syftar till att hitta ett mönster eller för att 
öka förståelsen för ett visst skeende är vanligen av kvalitativ art (Trost, 2005). Kvalitativa 
metoder bidrar till att skapa en teori till skillnad från kvantitativa metoder som vanligen 
används vid teoriprövning. För den kvalitativa studien är det inte relevant att kvantifiera hur 
många i ett urval som har uppfyllt den aktuella frågeställningen, om ett företag visar på en 
viss företeelse så är detta bevis nog för att den existerar. Det är senare upp till andra studier att 
avgöra hur vanligt detta fenomen är (Trost, 2002). Oftast används kvalitativa metoder när det 
är fråga om att utföra en förstudie, när det i ett senare skede blir dags för ”huvudstudien” 
övergår man till att använda sig av en kvantitativ metod (Trost, 2005).  
 
Beaktas bör det faktum att resultaten från fallstudien är av kvalitativ art, varför dessa resultat 
inte är avsedda att generaliseras. Syftet med fallstudien är snarare att klarlägga huruvida 
företeelser finns och inte hur förekommande dessa är. Resultatet ska med anledning av detta 
inte heller negligeras utan istället användas så som de är avsedda. Av värde och stort intresse 
vore att genomföra ytterligare studier på ett större antal företag baserat på resultaten av denna 
studie. Genom uppföljande studier kan således generaliserbarheten hos denna studies resultat 
skönjas.   
 
Vid telefonintervjuerna och förberedelserna inför dessa gavs enbart en mycket begränsad 
möjlighet att skapa sig en bild av vilken kategori av DU (se avsnitt 2.7.1) de intervjuade 
företagen tillhörde. När resultaten från telefonintervjuerna analyserades visade det sig att det 
fanns en skillnad mellan de olika undergrupperna av DU vad gäller kunskaperna om REACH, 
detta var en aspekt som inte togs med när intervjuerna genomfördes och undergrupperna 
förekommer därför inte i samma utsträckning. Vid en framtida studie med större urval torde 
det vara av betydelse att denna aspekt tas i beaktar när potentiella företag väljs ut. Huruvida 
kunskaperna skilde sig åt mellan de fyra undergrupperna var en faktor som inte togs i 
beaktande när intervjuerna genomfördes, de fyra grupperna förekommer därför inte i lika stor 
omfattning.   
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I arbetet har en del elektroniska källor använts. Då vem som helst har möjlighet att lägga ut 
information på Internet förekommer både bra och dåligt material. Det är därför av stor vikt att 
författaren har ett kritiskt förhållningssätt till den information som publiceras (Jörgensen et 
al., 2002:121). Tillgängligheten till tryckt eller publicerad information om REACH har under 
arbetets gång varit begränsad, med anledning av detta har mycket av den information som 
presenteras i arbetet hämtats från elektroniska källor. De internetkällor som använts har främst 
utgjorts av myndigheters hemsidor varför problemet med otillförlitliga uppgifter torde vara 
mindre. Myndigheter publicerar inom de enskilda medlemsländerna texter kring REACH, 
dock är det viktigt att påpeka att detta är just tolkningar av en lagtext (www.kemi.se, 2007). 
Den bindande texten finns i förordningen och hur denna ska tolkas avgörs i slutändan av 
domstol. Allteftersom praxis utvecklas kring REACH, kommer således lagens egentliga 
innebörd att skönjas.  

4.5 Presentation av deltagande företag 
Företaget som är föremål för fallstudien är en formulerare med placering i Mellansverige. 
Verksamheten utgörs av utveckling och produktion av produkter för bland annat textilvård, 
möbelvård och golvbehandling, samt försäljning till företag och butik. 50 anställda finns idag 
på företaget och målet är främst att utvecklas inom den nordiska marknaden. Företaget har 
vidare en miljöprofilering och har varit ISO 14001 certifierade sedan början av 2000-talet.  
Ambitionen är att ständigt stärka sina miljöförbättringar exempelvis genom utbildning av 
personal, produktförbättringar samt samarbete med leverantörer m.m. I denna studie har 
företaget valt att vara anonymt och kommer i texten att kallas för Företaget.  
 

5. Resultat och diskussion 
Frågeställningarna i arbetet ligger till grund för avsnittets struktur, för var och en av 
frågorna följer intervjuresultat med en efterföljande diskussion där resultatet ställs mot den 
tidigare presenterade bakgrunden och teorin. En avslutande diskussion samt 
rekommendationer för framtida studier avslutar därefter kapitlet.  
 

5.1 Är företag som klassificeras som DU införstådda med den nya 
lagstiftningen? 
 
Intervjuresultat 
Telefonintervjuerna visade att 12 av 20 företag inte kände till den nya lagstiftningen. Två av 
fyra företag inom gruppen medelstora SME hade kännedom om att den nya lagstiftningen 
hade trätt ikraft. Gruppen formulerare utmärker sig i resultaten, då alla fem2 tillfrågade 
företag svarade ja på samtliga intervjufrågor.  
 
Flertalet av de företag som uppgav att de inte var medvetna huruvida företaget berördes av 
REACH eller inte uppgav på denna fråga att ”det (REACH, egen anmärkning) har jag aldrig 
hört talas om” eller ”det vet jag inte vad det är för något”. Ett företag verksamt inom 
golvbranschen svarade att deras produkter inte innehöll några kemikalier och att ”de skulle till 
och med gå att äta” och att företaget därför inte omfattades av den typen av lagstiftning. 
Följande fyra frågor ställdes till företagen, svaren redovisas i Tabell 4:  

                                                 

 
2 En formulerare svarade att denne var medveten om lagstiftningen och att det bedrevs ett aktivt på företaget men 
att företagets kravbild inte var helt klarlagd.  
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1. Vet ni om ni kommer att beröras av den nya kemikalielagstiftningen REACH? 

2. Upplever ni att ni har koll på vilken kravbild som den nya lagstiftningen ställer på er? 

3. Har ni börjat arbeta aktivt för att anpassa företaget för den nya lagstiftningen? 

4. Hur många anställda har företaget? 
 
Tabell 4. Sammanställning av resultat från telefonintervjuer, företagen har fördelats efter DU:s fyra 
undergrupper.  

 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3  Fråga 4
Städföretag 1 Nej Nej Nej 10st 
Städ/Serviceföretag 2 Nej Nej Nej 200st 
Städserviceföretag 3 Nej Nej Nej 4st  
Golvföretag 1 Nej Nej Nej  3st 
Golvföretag 2  Nej Nej Nej 10st 
Billackerings- 
företag 1 

Nej Nej Nej 6st 

Målerifirma  Nej Nej Nej 40st 
Måleriföretag/Golvföretag Ja Ja  Ja 178st 
Kemtvättsföretag 1 Nej Nej Nej 35st 
Kemtvättsföretag 2 Nej Nej Nej 15st 
Kemtvättsföretag 3 Nej  Nej Nej 1st 
Kemtvättsföretag 4 Nej Nej Nej 43st  
Färgtillverkare 1 Ja Ja Ja 50st 
Färgtillverkare 2 Ja  Ja  Ja 9st 
Färgtillverkare 3 Ja Ja Ja 7st 
Färgtillverkare 4 Ja Nej Ja 3st 
Lim/Färgtillverkare Ja Ja Ja 40st 
Plasttillverkare Nej Nej Nej 130st  
Industriell användare Ja Nej Nej 6st 
Plasttillverkare 2 Ja Ja Ja 40st 
 

 
Diskussion 
Führ et al. (2007) anser att det är en förutsättning att företag som omfattas av en lagstiftning 
med inslag av egenansvar är medvetna om krav och ansvar. Resultaten från 
telefonintervjuerna visar att majoriteten av de intervjuade SME företagen i nuläget inte alls är 
medvetna att REACH finns, vad REACH är, vilka krav som ställs på dem enligt REACH och 
därmed är de heller inte införstådda med att implementeringen av REACH redan har inletts. 
Om de intervjuade företagen är representativa för SME generellt kommer okunskap om 
lagstiftningen, sannolikt att ha en negativ inverkan på implementeringsprocessen och därmed 
utfallet av lagstiftningen, åtminstone initialt (Führ et al. 2007, Bengtsson 2006).  
 
Det faktum att många av företagen inom gruppen DU/SME varit oreglerade enligt tidigare 
kemikalielagstiftning men nu kommer att omfattas av en ny lagstiftning och nya krav (Stewart 
et al., 2007), kan vara en bidragande faktor till okunskapen inom denna grupp. Exempelvis 
kommer antalet tillsynsobjekt att öka från omkring 2300 till 100 000, där DU svarar för den 
största ökningen. Detta motiverar ytterligare varför det är viktigt att synliggöra vilka företag 
som behöver uppmärksammas i implementeringsprocessen. Informationsinsatser riktade mot 
denna grupp av företag med syfte att öka deras medvetenhet om vilka krav som lagstiftningen 
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ställer kan bidra till att öka medvetenheten hos denna stora grupp av företag och därmed vara 
ett effektivt verktyg för att förbättra implementeringen av REACH. Informationsinsatser 
riktade mot SME/DU kan med fördel belysa det faktum att ett litet företags miljöpåverkan i 
det enskilda fallet kanske inte är särskilt betydande men ställt i ett sammanhang medför 
gruppen SME en betydande miljöpåverkan (Hillary, 2000), varför insatser som görs i just 
denna grupp i det stora hela kan vara enormt betydelsefulla. DU kan omfattas av krav och 
ansvar i olika omfattning men även små insatser har betydelse i ett större perspektiv, 
exempelvis kan små insatser av en DU vara av stor betydelse för andra aktörers handlande, 
både uppströms och nedströms i distributionskedjan.  
 
Okunskapen om lagstiftningen skiljer sig utifrån resultatet mellan de olika grupperna av DU, 
exempelvis är alla intervjuade formulerare (hit hör exv. färgtillverkare och limtillverkare) 
införstådda med de nya reglerna och har också påbörjat ett förberedande arbete. Ett företag 
som hör till gruppen yrkesanvändare uppgav att de var insatta i lagstiftningen emedan 
resterande inte hade någon uppfattning om vad REACH var. Resultaten för gruppen 
Yrkesanvändare bekräftas dock av tidigare studier som påpekat att kunskaperna är lägre inom 
de grupper av företag som tidigare inte reglerats av kemikalielagstiftningen eller för vilka nya 
regler tillkommit. Verksamheterna hos yrkesanvändarna bidrar vanligen för den största 
spridningen och exponeringen av kemikalier i jämförelse med andra grupper inom DU på 
grund av egenskaperna hos deras verksamheter. Mot bakgrund av detta torde det därför vara 
av betydelse att kunskaper om lagen når denna grupp.  
 
Gruppen formulerare eller blandare identifieras både av NUTEK (2004) och av KemI som en 
strategisk grupp inom DU, och även som den grupp av DU som har tyngst ansvar. Mot 
bakgrund av deras identifierade betydelse är det därför positivt att alla kontaktade företag har 
börjat arbetet mot att anpassa sig inför en framtid med REACH. Resultaten för de undersökta 
företagen i denna studie ger inget tydligt stöd för att ett större företag är bättre insatt i 
lagstiftningen i jämförelse med mindre företag, det är dock något som påvisats i tidigare 
studier (exv. Nordiska ministerrådet, 2004). Det bör beaktas att resultaten från 
telefonintervjuerna baseras på ett begränsat urval och att de olika grupperna av DU inte 
förekommer i lika stort antal. För att vidare undersöka resultatens generaliserbarhet samt för 
att se huruvida de identifierade skillnaderna består bör studien bedrivas i större skala.  
 

5.2 Mot bakgrund av om DU implementerar lagstiftningen, kommer 
detta att kunna bidra till en hållbar utveckling, det övergripande 
målet med REACH? 
 
Intervjuresultat  
12 av 20 företag (se Tabell 4) uppgav att de inte var medvetna om huruvida REACH omfattar 
deras företag eller inte.  
 
Diskussion 
Hillary (2000) menar att det är en förutsättning att SME på ett aktivt sätt deltar i arbetet med 
miljöförbättringar för att detta arbete skall bli framgångsrikt. SME-företagen är i sig inga 
stora enheter men gruppen som sådan är sammantaget en betydande faktor.  
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Ökade kunskaper kring kemikalier och deras användning anges som ett av de främsta målen 
med REACH (Europeiska kommissionen, 2001), och ett sätt genom vilket det övergripande 
målet om att bidra till en hållbar utveckling skall kunna uppnås. Hansson & Rudén (2004, 
2005) pekar på att testkraven i den nya lagstiftningen är ett viktigt steg mot att nå en hållbar 
utveckling även om den på intet sätt utgör någon slutlig lösning på kemikalieproblematiken. 
Resultaten från studien tyder dock på att kunskaperna om lagstiftningen inom gruppen DU i 
många fall är bristfälliga vilket riskerar att leda till att DU inte kommer att bidra till ökade 
kunskaper kring kemikalier och hur kemikalier används i den utsträckning som lagstiftningen 
möjliggör. DU skall exempelvis kontrollera att den användning som bedrivs inom företaget 
överensstämmer med det som rekommenderats av leverantören i det specifika fallet 
(www.kemi.se, 2007). En förutsättning för att en bra riskbedömning ska kunna genomföras är 
ju att relevanta data finns att göra bedömningarna utifrån. En följd av den bristande 
kunskapen är att det riskerar att inverka negativt för det övergripande målet för REACH, att 
bidra till en hållbar utveckling.  
 
Intentionerna med den nya lagstiftningen är också att den skall vara ett led i det skifte där det 
är upp till användare och tillverkare att försäkra sig om att deras produkt inte utgör ett alltför 
allvarligt hot för miljön eller människors hälsa, innan produkten får introduceras på 
marknaden. Detta är att jämföra med tidigare lagstiftning då snarare det omvända fallet varit 
rådande, det vill säga det var upp till myndigheter m.fl. att bevisa att användningen av ett visst 
ämne inte var godtagbart. Om implementeringsprocessen stärks har REACH potential att bli 
ett värdefullt bidrag på vägen mot att låta försiktighetsprincipen utgöra en mer betydande roll 
i kemikalielagstiftningen. Omfattande insatser är utifrån studiens resultat motiverade för 
denna grupp av företag i syfte att minimera okunskapen och stärka dessa företag för att 
därigenom också öka möjligheterna för att lagstiftningens övergripande mål kan uppnås.  
 

5.3 Vilka problem och möjligheter gällande implementeringen har 
identifierats för ett DU-företag?  
Vid analysen av intervjusvaren från Företaget framträdde tre faktorer som var betydande, 
företaget var en formulerare, företagets branschorganisation var aktiv och företagets storlek. 
Nedan redovisas den intervjufråga och det intervjusvar som är relevant för respektive faktor, 
för vissa intervjufrågor redovisas enbart delar av intervjusvaren eller delfrågor ( exv. 7a men 
inte 7b), intervjun av Företaget i sin helhet återfinns i Bilaga II.  

5.3.1 Formulerare   
 
Intervjuresultat från Företaget 

Fråga 12. Om du jämför med andra företag i er bransch, hur upplever du att 
förberedelserna med REACH har fungerat hos er, både vad gäller hur arbetet fungerat 
och hur ni ligger till rent tidsmässigt? 

a. Vad skulle du ange som orsak till detta? 
b. Finns det någon eller några specifik(a) orsak(er) till att ni valt att 

arbeta aktivt/inte arbeta aktivt i detta stadium? 
c. Kan du peka på några fördelar/nackdelar med de val ni har gjort?  

 
a.b. Tidsmässigt tror jag inte vi kan ligga något före. Hur det är med andra företag vet jag 
egentligen inte men de har ju fått samma rekommendationer som vi genom 
branschorganisationen så de är säkert på samma nivå. Däremot är vi ju så otroligt olika för 
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att vi är ju ett litet företag och exempelvis Akzo Nobel har ju en omsättning på flera miljarder, 
de har ju helt andra resurser. Men jag tror ändå vi ligger ungefär lika. Vi kan inte göra något 
mer än vad vi gör idag. 
 
c. Ja, det är ju för att vi är rädda för att helt plötsligt så kommer det inte finnas tillgång till 
den och den råvaran då är det bättre att veta om det tidigt. 
 
Fråga 14. I studier om hur lagen kommer att påverka kemikaliebranschen har man 
bland annat pekat på att kraven på registrering kan leda till att företag som tillverkar 
ämnen i (mycket) små mängder upphör med sin tillverkning. Är man som användare 
beroende av dessa ämnen kan det därför uppstå stora problem. 
 

a. Är detta ett problem som skulle kunna bli aktuellt för ert företag?  
b. I händelse av att det skulle bli aktuellt finns det någon beredskap 

för detta, alternativ strategi?  
c. Hittar ni andra leverantörer? 

 
a,b. Det som kan hända nu då att en del av råvarorna som är framtagna de som vi tycker är 
bra, de kanske har för små försäljningsvolymer och då kan det få den effekten att man drar in 
dem eller kanske går tillbaka till en mindre specialiserad eller mindre bra produkt, utifrån då 
kanske miljömässiga skäl bara därför att få en viss volym i försäljning som kan bära 
kostnaden. Detta är något som vi förbereder oss på.  
 
b,c. I ett skarpt läge, om leverantören säger att den inte kan få den och den råvaran. Då har 
ju ofta leverantören förslag på någon annan råvara istället då. Detta är inte något som blir 
aktuellt i och med REACH utan så jobbar ju de hela tiden. De försöker ju hela tiden komma 
med förslag på nya råvaror som kan ersätta andra både av miljöskäl och av kostnadsskäl etc. 
Så de är ju en otrolig resurs vad gäller produktutveckling. 
 
Fråga 15. Upplever ni att ni är insatta i vilken kravbild som de nya reglerna ställer på er 
som nedströmsanvändare?  
 

Ja, det ställs ju egentligen inga krav på oss annat än att vi ska använda råvaror som är 
godkända av REACH-systemet. Utöver det, som jag har tolkat det, så kan inte vi göra så 
mycket mer. Det vi kan råka ut för är att vi kanske måste formulera om lite av våra produkter 
om våra råvaror blir för dyra eller inte kommer att finnas. 
 
Fråga 19. Inom ramen för REACH ställs det krav på att alla ämnen och beredningar 
som förekommer på den europeiska marknaden registreras hos den Europeiska 
kemikaliemyndigheten, i denna anmälan skall grundläggande information kring 
riskbedömning ingå. Importörer och tillverkare är därmed skyldiga att registrera 
ämnen och de användningsområden som är förknippade med ämnet. För de ämnen som 
funnits på den europeiska marknaden redan innan REACH, har möjligheten till 
förhandsregistrering tagits fram.  

 
a. Har ni hört er för bland era leverantörer om de tänker 

förhandsregistrera det ämne/den beredning som ni använder?  
b. Om de inte kommer att registrera ert ämne/beredning hur kommer 

ni då att gå tillväga?  
c. Har ni börjat få svar på förfrågan? 
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a. Vi är ju intresserade av att man förhandsregistrerar för annars blir det ju så att man måste 
göra alla de här undersökningarna direkt. Men vid en förhandsregistrering då så kommer de 
att klassas efter mängd och farlighet och då kan man skjuta de här undersökningarna på 
framtiden och kan då kanske sälja de här i 5-10 år till innan man behöver göra den här 
utredningen . Så därför är det viktigt för oss att det förhandsregistreras.  
 
b. Vi har ju ingen information om det idag, med det är ju ingen som säger att de inte ska 
förhandsregistrera. Det vi har gjort nu är att vi har talat om för våra leverantörer att vi vet 
att förregistreringen måste göras och därför har vi ställt en fråga till dem: 
 

- Kommer ni att förregistrera de råvaror som vi köper idag? 
 
Detta har vi då gjort på inrådan av vår branschorganisation. Vi skickade ut de här breven, på 
engelska och svenska då, i januari till alla våra leverantörer. Då har vi då ställt frågan: 
Kommer ni eller era leverantörer förregistrera samtliga ämnen som vi köper från er? 
Och då skickar vi med en förteckning över vilka råvaror vi köpte från just den leverantören. 
En leverantör som heter XXXXX som vi köper utav.  Då fick de ett sådant här brev, och det 
här brevet är då precist efter en mall från branschorganisationen KTF. Då ställer vi då de 
här frågorna som är här då: 
 

- Kommer ni att förregistrera samtliga ämnen? 
 
För det är ju viktigt för oss att veta, för kommer inte de att förregistrera de här ämnena så 
kommer inte vi att kunna få dem levererade efter ett visst datum och då vill vi veta det nu så 
att vi inte står där från den ena dagen till den andra för då får ju vi väldiga problem när det 
gäller våra produkter. Och sen nästa fråga det är, för de ska då också känna till vad vi ska ha 
råvaran till. För att leverantören i sin tur ska kunna registrera råvaran för den och den 
användningen, och då har vi ställt frågan: 
 

- Kommer ni att registrera följande användningsområde?  
- Kan ni (leverantören, egen anmärkning) säkerställa att vår användning kommuniceras 

uppåt i kedjan?  
 
Alltså bakåt till deras leverantörer, baklänges. För de ska kanske också göra en bedömning 
om det är lämpligt att använda den här produkten. De som ska använda våra produkter är 
konsumenter och professionella yrkesutövare. Och sen vill vi veta vilka kontaktpersoner som 
finns. Det här med leverantörer är en snårig djungel, det finns agenter hit och dit, Det säljs 
på så många olika sätt.  
 
c. Ja, men då kan man säga att de tyckte att det här brevet kom för tidigt. Vi skickade ut 
brevet i januari och ville ha svar före den 31mars. Och då ville vi veta det här, så att de svar 
vi har fått är ofta av den stilen att vi känner till det här och vi kommer att meddela er sen. En 
del har vi också fått svar att vi (leverantören, egen anmärkning) kommer att registrera 
allting. För dem så innebär registreringen ingen kostnad, nästa steg är sen då hur, vilka 
utredningar som behövs och då har vi de här stegen när någonting ska utredas och om det är 
sådana här PBT ämnen eller extra miljöfarliga ämnen så ska de undersökas först eller om det 
är tillräckligt mycket av något ämne då ska också det undersökas först. Först undersöker man 
de farliga ämnena och de som säljs mest och sen trappar man ner fram till år 2019.  
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Diskussion 
Företagens verksamhet kan i sig vara en förklaring till skillnader i kunskapsnivåer, 
exempelvis är det troligt att ett företag inom den kemiska industrin har större kunskaper i 
kemikaliefrågor i jämförelse med en varutillverkare (NUTEK, 2004:12). Kompetensen kring 
kemikalier kemikalierelaterade frågor finns inom företaget och det finns idag ingen tro på att 
någon extern hjälp skulle behövas heller framöver (Pers. kom. representant för företaget, 
2007). En formulerares verksamhet förutsätter att det finns tillgång till råvaror för att 
produkten skall kunna produceras. För företaget i fallstudien är tillgången på råvaror ett 
incitament till varför denna formulerare är insatt i REACH lagstiftningen. Vidare har 
formulerare i större utsträckning än många andra DU omfattats av liknande regelverk även 
tidigare än vad i jämförelse många andra DU har varit.  
 
Representant för SVEFF pekar på att en av effekterna av REACH i ett längre tidsperspektiv 
kan bli att ämnen eller beredningar som är alltför kringgärdade av regler helt enkelt undviks i 
produktion. Effekten som sådan är delvis en medveten effekt lagstiftarna hoppas ska bli en 
konsekvens av REACH, framförallt för ämnen som hör till kategorin SVHC, men vissa menar 
att denna konsekvens också kan bli negativ. Det föreligger en risk för att användningen av ett 
mindre farligt ämne upphör tillförmån för ett farligare på grund av att produktionen av det 
förra med de nya reglerna blir alltför kostsam.    

5.3.2 Branschorganisationen 
 
Intervjuresultat från Företaget 

Fråga 5. Hur länge har man inom Företaget arbetat aktivt med REACH? 
 
Vi har ju följt REACH då och jobbat väldigt mycket på förslag från vår branschorganisation. 
De säger gör si eller gör så och än så länge har vi nästan inte gjort någonting. Det vi har 
gjort, det är att vi har gått på en del utbildningar och vi har lärt oss hur REACH är uppbyggt 
och hur det ska fungera. Vilka ämnen det är som ska undersökas och så vidare och hur det 
ska gå till.  
 
Fråga 6. Hur har Företaget rent praktiskt valt att arbeta med REACH? 

a. Hur organiseras arbetet? 
b. Hur många arbetar direkt eller indirekt med REACH? 

 
a,b. Vi har blivit rekommenderade av branschorganisationen att vi ska starta en REACH-
grupp Vi har då startat en REACH-grupp internt och den består av tre personer, inköp, lab. 
och så jag från miljö.  
 
Fråga 7. Har de anställda på Företaget deltagit i någon utbildning om REACH? 

a. Vilka deltog? 
b. Vem anordnade utbildningen (internt på företaget eller externt)? 
c. Gav utbildningen den information ni kände att ni behövde? 
d. Om inte vad saknades? 
e. Annan utbildning 
 

a,b,c,d Ja, dels så har vi eller jag kan man säga gått på de utbildningar som ordnats av 
branschen och det har varit då två hitintills. Från början visste man inte så mycket och de 
visste inte heller så mycket och sen allteftersom så har det blivit mer uppstyrt. Nu ska vi ha en 
utbildning i oktober som blir den tredje utbildningen, och den kommer jag och labchefen att 
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gå på. Sen har vi då internt utbildat ledningsgruppen och talat om för ledningsgruppen att det 
här kommer att komma och att det här kommer att bli en kostnad och något man måste 
planera för. Det är ju så att när REACH börjar verka sen och man ska börja arbeta med de 
här utredningarna av farliga ämnen hit och dit då kommer inte det att bli gratis och 
kostnaden kommer ju våra leverantörer att ta ut på oss. Så där ser vi ju en stor 
kostnadsökning.  
 
e. Det vi använt hitintills är branschorganisationernas utbildning, men sen kan vi ju då gå på 
andra som exempelvis Länsstyrelsen ska anordna imorgon då. Jag vet ju inte vad den kommer 
att ge, det är ju inte säkert att den kommer at ge oss någonting då men eftersom den är lokal 
då så har vi sagt att vi från REACH-gruppen ska gå då allihop.  
 
Fråga 16. Har företaget valt att arbeta utefter någon framtagen arbetsgång eller har ni 
format arbetet kring REACH på egen hand?  

a. Är det någon särskild orsak eller omständighet som bidragit detta 
beslut? 

 

a. Arbetsgången är konstruerad efter branschorganisationens rekommendationer. Både vad 
gäller själva organisationen och vad folk ska göra, att vi ska ha en REACH-grupp.  
 
Fråga 24. Hur skulle implementeringen kanske kunnat förbättras? Kan du peka på 
något som kunde ha förbättrats vad gäller framtagandet eller implementeringen av den 
nya lagen?  

a. Mer information.. 
b. Bättre Information.. 

 
a,b. Det vi fått från branschorganisationen har varit bra det är ju de som gett oss störst 
mängd information. De har ju ett antal handläggare där och så fort det är något så skickar de 
ut den informationen. Ofta är ju de också remissinstans, men det är mer på nationellnivå. Det 
finns en branschorganisation även på europeisk nivå, nu har det ju varit lite stridigheter där 
kring hur det fungerar, förut var det branschorganisationerna som utsåg ledamöter, men det 
gillade inte de här storföretagen utan de vill själva sitta där och försöka påverka 
lagstiftningen direkt, de här miljardföretagen.  
 
 
Intervjuresultat från branschorganisationen 
 
Fråga 1. Vilken roll anser du att ni som branschorganisation fyller för företagen när de 
ska implementera REACH, är ni mindre viktiga/mycket viktiga/en bland andra? 

- Vad ser du som orsak till det? 
 

Vi ser oss som en mycket viktig hjälp för företagen. Främst för att det är en mycket 
komplicerad lagstiftning som tar lång tid och kräver kompetens inom området för att kunna 
förstå och ta till sig. Den säger i många fall vad företagen ska göra men inte hur. Det är svårt 
och för varje företag att komma på och det krävs också att industrin tillsammans tar fram 
verktyg och arbetssätt på europeisk nivå för att REACH ska kunna uppfyllas på ett bra sätt. 
Det märks tydligt att myndigheter och liknande behöver inspel från industrins representanter 
för att förstå de praktiska konsekvenserna och det är inte heller möjligt för en myndighet att ge 
råd i enskilda fall. 
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Diskussion 
Enligt Führ et al. (2007) är en central fråga för en lagstiftning med inslag av egenansvar hur 
berörda aktörer kommer att reagera på de ospecificerade kraven. Fallstudien visar, både 
utifrån intervjun med företaget och utifrån intervjun med branschorganisationen, att i detta fall 
kommer branschorganisationen att ha en stor betydelse för hur det studerade företaget 
kommer att agera.  
 
Resultaten visar att i det utvalda fallet spelade branschorganisationen en betydande roll, både 
gällande kunskaper, hur prioriteringar gjorts och gällande hur arbetet har bedrivits. För att 
kunna påvisa generaliserbarheten i att branschorganisationen är en mycket viktig aktör när ett 
företag ska implementera REACH skulle det vara intresse att vidare studera 
branschorganisationernas roll i denna process i större skala. I händelse av att 
branschorganisationen skulle vara en mycket viktig aktör för att ett företag ska kunna 
genomföra en bra implementering är det relevant att vidare studera olika 
branschorganisationers roller och resurser för att utgöra en så pass avgörande faktor för 
implementering av en ny lagstiftning. En av grundstenarna i REACH är att företag och inte 
myndigheter skall ta ansvar för att lagen uppfylls, utifrån detta synsätt kanske 
branschorganisationernas betydande roll är motiverad. Branschorganisationen för det utvalda 
företaget, upplever sin roll som betydande då det kommer till de delar av REACH som bär 
spår av egenansvar, här anser branschorganisationen att dess betydelse för företagens 
implementeringsarbete är mycket betydelsefull.  
 

5.3.3 Företagets storlek  
 
Intervjuresultat från Företaget  

Fråga 6. Hur har Företaget rent praktiskt valt att arbeta med REACH? 
c.   Kommer fler eller färre personer arbeta med REACH längre    

fram? 
d.   Om nyanställningar skulle vara aktuella, vad är orsaken till dessa? 

(behov av ytterligare kompetens, annat)? 
 
c, d. Alltså, jag har svårt att tro att vi kommer att anställa några på grund av REACH. För 
REACH innebär inte så där jättestort arbete för oss. Däremot kan man säga att om 
konsekvenserna blir att vi inte kan få tag i den och den råvaran då kommer det bli ett arbete 
med formuleringarna där som vi måste göra. För om vi säger att vi inte kan köpa den råvaran 
längre då måste vi försöka hitta ett alternativ. Detta kan resultera i ett merarbete, jag vill inte 
påstå något om nyanställningar. En anställning är i regel en ganska stor sak för ett sådant 
här litet företag, om man ska anställa någon på grund av det och det. 
 
Fråga 7. Har de anställda på Företaget deltagit i någon utbildning om REACH? 

a. Vilka deltog? 
b. Vem anordnade utbildningen (internt på företaget eller externt)? 
c. Gav utbildningen den information ni kände att ni behövde? 
d. Om inte vad saknades? 

 
a,b,c,d. Sen har vi då internt utbildat ledningsgruppen och talat om för ledningsgruppen att 
det här kommer att komma och att det här kommer att bli en kostnad och något man måste 
planera för. Det är ju så att när REACH börjar verka sen och man ska börja arbeta med de 
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här utredningarna av farliga ämnen hit och dit då kommer inte det att bli gratis och 
kostnaden kommer ju våra leverantörer att ta ut på oss. Så där ser vi ju en stor 
kostnadsökning.  
 
Fråga 25. Hur upplevs arbetet med REACH, ses det som positivt eller negativt inom 
företaget? 

Fördelar:  
Nackdelar: 

 
Det man är rädd för är att det ska bli ökade kostnader och att det ska bli svårare att få fram 
alla råvaror. Men sen de som jobbar i de här företagen är ju vanliga personer som vem som 
helst och då kan man ju tycka att det är extremt viktigt att få fram kunskaper om kemikalier 
som vi använder i samhället. Men sen kan det ju få effekter för småföretagen som gör att de 
får det svårt. Men grundtanken är ju ändå god. 
 
Diskussion 
Under intervjun pekar representanten för Företaget på att konsekvenser i form av ökade 
kostnader kan uppkomma till följd av lagändringen, vilket representanten menar är något 
företaget måste förbereda sig för. Det intervjuade företaget ansåg inte att en nyanställning 
skulle behövas till följd av REACH men i händelse av att det skulle anses vara nödvändigt 
skulle detta vara en relativt omfattande sak för ett företag i denna storlek. Europeiska 
kommissionen (2007) identifierar att ökade kostnader för DU kan uppstå som en följd av: 
ökade kostnader av kemikalier som i sin tur beror på ökade krav på tester, ökade kostnader till 
följd av arbetet med att hitta substitut för kemikalier som försvunnit från marknaden, aspekter 
som också identifierades av företaget under intervjun. Vidare har SME ett begränsat 
handlingsutrymme då de har begränsade resurser exempelvis gällande ekonomi, personal och 
kunskaper (Hillary, 2004).  
 

5.4 Framtida rekommendationer 
Detta är en hypotesgenererande studie och utifrån de resultat som studien genererat har ett 
antal frågeställningar uppkommit vilka vore av intresse att undersöka vidare.  
 

• Vilken är branschorganisationens roll och betydelse när DU implementerar 
REACH? 

 

• Har alla DU en aktiv branschorganisation? 
- Hur många och vilka företag är anslutna till en branschorganisation?  

 

• Vid en jämförelse mellan DU:s olika branschorganisationer, går det att 
urskönja någon skillnad i kunskapsnivå eller resursanvändning för REACH 
implementering mellan dessa? 

 

• Är en aktiv branschorganisation en avgörande faktor för att ett företag ska 
kunna leva upp till lagkraven?   

 

• Utifrån studiens resultat råder det stora skillnader i kunskapsnivåerna mellan 
de olika företagen inom gruppen DU.  

- Består dessa skillnader om studien genomförs med ett större urval?  
- Är typen av företag en mer betydande faktor än företagets storlek? 
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För exempelvis en tillsynsorganisation med uppdrag att identifiera företag som inte är 
medvetna om lagstiftningen eller som har små kunskaper om lagstiftningen kan följande 
punkter vara användbara för en sådan identifikation. Att notera är att studien baseras på ett 
litet antal företag och att resultaten med bakgrund av detta bör behandlas utifrån detta faktum.  
 

o Företag som hör till de två mindre grupperna inom SME 

o Företag som hör till gruppen Yrkesanvändare inom DU. 

o Företag som inte är formulerare 

o Företag som inte är medlemmar i någon branschorganisation eller företag som 
är medlemmar i en branschorganisation, men där branschorganisationen inte 
bedriver något aktivt arbete.  

 

5.5 Avslutande diskussion 
Graden av implementering kommer att inverka för de andra stegen i policyprocessen, se Figur 
4.  Tillsyn är det steg som följer efter implementering och syftar till att säkerställa att syftet 
med en lagstiftning upprätthålls (Ebbesson 2003, Rubensson 2002). Mot bakgrund av 
resultaten från denna studie som tyder på en låg implementeringsgrad hos gruppen DU, 
föreligger en risk att förbättringspotentialen som tillsynen skulle kunna ha för policyprocessen 
påverkas negativt.  
 
De tester och krav som är obligatoriska inom ramen för REACH är på intet sätt tillräckliga för 
att en hållbar utveckling skall uppnås inom kemikalieområdet, men de utgör ett viktigt steg på 
vägen (Hansson et al., 2004, 2005). I händelse av att företag med ansvar för att bistå med 
information kring användning av kemikalier och som av någon anledning inte uppfyller 
kraven på att bistå med information kan detta få till följd att de tester som genomförs eller de 
säkerhetsåtgärder som vidtagits, inte är relevanta vilket tydligt visar på betydelsen av DU 
arbete. Information från DU är betydelsefull för bedömningar som skall göras av aktörer 
högre upp i distributionskedjan, men även det omvända fallet råder. DU är beroende av att 
aktörer högre upp i distributionskedjan genomför relevanta tester och bedömningar för att DU 
ska kunna ta ställning till huruvida deras verksamhet överensstämmer med dessa krav eller ej.  
 
Ett led i arbetet för en hållbar utveckling är regleringar och förbud i syfte att komma tillrätta 
med förekomsten av alltför giftiga kemikalier (Rotmans et al., 1997). Målet med REACH är 
att öka kunskaperna kring kemikalier och i förlängningen att bidra till en hållbar utveckling, 
något som ligger väl i linje med det svenska miljömålet om en giftfri miljö. Dock är det 
möjligt eller till och med troligt att till följd av volymbegränsningarna inom REACH kan 
ämnen som produceras eller importeras i mängder under ett ton per år utgöra ett hot för 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden och därmed räcker inte REACH-
lagstiftningen till för att uppfylla målet, men den kan utgöra ett viktigt steg mot målet.  
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6. Slutsatser 
 

• Gruppen DU har små kunskaper om den kommande lagstiftningen utifrån resultaten i 
denna studie. Av intervjuade företag var 8 av 20 medvetna om att deras företag 
omfattades av REACH. Är resultatet representativt för gruppen DU som sådan, 
riskerar detta att inverka negativt för det övergripande målet med REACH, att bidra 
till en hållbar utveckling.  

 
• Formulerare är den grupp inom DU som utmärker sig från övriga DU. Alla kontaktade 

formulerare är medvetna om lagstiftningen och har även påbörjat sitt arbete med att 
anpassa företaget mot en framtid med REACH. Detta baseras dock på ett litet urval av 
företag.   

 
• Branschorganisationen är potentiellt en viktig aktör när företag implementerar 

REACH, både vad gäller kunskap och vad gäller hur arbetet organiseras.  
 

• Resultaten från telefonintervjuerna i denna studie visar inte på något tydligt samband 
mellan storleken på företagen och graden av kunskap om den nya lagstiftningen vilket 
är något som framkommit i tidigare studier.  

 
• Utifrån resultaten i denna studie är det motiverat att rikta informationsinsatser mot 

gruppen nedströmsanvändande SME och då främst mot gruppen yrkesanvändare. För 
att ytterligare stärka resultaten i studien vore det av intresse att undersökningen 
bedrivs i större skala.  
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Bilaga I  
Förfrågan om deltagande i fallstudie om REACH 
 
Vi har valt att kontakta er med anledning av att vi under hösten kommer att genomföra en studie 
av hur införandet av EU:s nya kemikalielagstiftning – REACH – kommer att påverka de små och 
medelstora företag som i lagstiftningen klassificeras som ”kemikalieanvändare” eller 
”nedströmsanvändare”. Detta är en stor grupp av företag som i och med införandet REACH 
berörs av nya och omfattande regler. Syftet med vår undersökning är att genom fallstudier 
synliggöra vilka nya krav som ställs på dessa företag, vilka möjligheter som de har att hantera 
dessa krav, och hur den nya lagstiftningen kan bidra till att de av riksdagen beslutade miljömålen 
kan uppnås.  
 

Med anledning av detta undrar vi därför om ert företag skulle vara intresserat av att delta i 
denna studie?  

 
Det eller de företag som väljs ut som exempel i vår undersökning kommer att studeras med 
avseende på vilka nya krav som ställs på just det företaget samt vilka specifika åtgärder som 
behöver vidtas för att efterleva dessa krav. Analysen kommer att bygga på litteraturstudier och 
analyser av lagstiftningen (REACH), kombinerat med information som vi inhämtar genom att 
genomföra intervjuer med den eller de personer som är ansvariga för REACH-implementeringen 
på de utvalda företagen, och på eventuell skriftlig information som dessa personer kan 
tillhandahålla. Tidsåtgången för intervjuerna uppskattar vi till cirka 2 timmar per intervjuad 
person. Intervjuerna kommer att genomföras under veckorna 40 - 41. 
 
Studien genomförs som ett 20 poängs examensarbete vid Centrum för tvärvetenskaplig 
miljöforskning (CTM), Stockholms universitet och resultaten kommer att redovisas i en skriftlig 
rapport (Om så önskas kan ett fingerat företagsnamn användas i den skriftliga rapporten). 
Projektledare och huvudhandledare är Dr Magnus Breitholtz, Stockholms universitet och 
biträdande handledare är Docent Christina Rudén, KTH (för kontaktuppgifter se nedan). 
 
Om ni vill ha mer information kring studien är ni välkomna att ringa eller maila till någon av oss.  
 
Om ni är intresserade av att delta i denna studie vill vi att ni kontaktar Linnea Pettersson via 
telefon eller mail senast den 18 september.  
 
 
Mvh 
 
Linnea Pettersson Magnus Breitholtz  Christina Rudén 
lipe2547@student.su.se magnus.breitholtz@itm.su.se cr@infra.kth.se  
tel: 073-7001105 tel: 08-674 7241  tel: 08-7909587  
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Bilaga II 
Resultat från intervjun med Företaget den 10 oktober 2007. 
 
Introduktion 
Många studier och mycket forskning om den nya kemikalielagstiftningen – REACH – har 
fokuserat på vilka krav som är rimliga att ställa på tillverkare och importörer av kemikalier 
och kemiska produkter. En annan viktig, och i sammanhanget mycket större grupp av företag 
som kommer att omfattas av delvis helt nya krav i och med implementeringen av REACH, är 
de företag som använder kemikalier s.k. nedströmsanvändare. Denna studie genomförs i syfte 
att beskriva möjligheter och svårigheter med REACH för denna grupp av företag, med den 
övergripande målsättningen att resultaten av studien ska kunna bidra till att förbättra 
lagstiftningen och underlätta för denna stora grupp av företag. Företaget har valts ut som 
exempel eftersom ni är ett företag som redan har ett aktivt miljöarbete och samtidigt har 
påbörjat arbetet med att passa företaget mot REACH. Vi menar därför att ni kan utgöra ett 
positivt exempel och att ni kan bidra med viktiga erfarenheter och bra förslag på åtgärder som 
kan vidtas för att förbättra implementeringsprocessen och lagstiftningen.   
 
 
1. När blev du anställd på Företaget? 
 
Jag är inte anställd på Företaget, men jag blev anställd av bolaget 1997.  
 
Och du har arbetat mot Företaget sedan starten? 
 
Ja, till 50% och sen 50% mot ett annat företag. De här två bolagen konkurrerar inte mot 
varandra vad gäller sina produkter, vilket är en förutsättning för att arbetet ska fungera. 
Utan det var helt enkelt så här att de här VD:arna på de här bolagen de kom överens att de 
behövde förstärka arbetet på det här området.  
 
2. Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 
 
Det är kemi 40p, sen är det biologi 40p och sen är det limnologi och systematisk botanik 10p 
vardera i c-kurser.  
 
Titel? 
 
Ja, jag vet inte vad man ska säga att man är för något men jag brukar säga att jag är 
limnolog fast det är få som vet vad det är.  
 
3. Hur ser din aktuella anställning ut? 

a. titel 
b. ansvarsområde 

 
a/b. Jag brukar använda mig av titeln miljöchef. Jag tycker inte om titlar som miljöansvarig 
eller kvalitetsansvarig. Det tycker jag för tankarna fel. Alltså, jag kan inte ta ansvar för hur 
kvaliteten blir utan det beror på hur var och en utför sitt arbete. Utan mitt arbete det är att 
skapa förutsättningar för genom att ta fram rutiner och veta hur allting ska göras så om man 
då gör så, så klarar vi kvaliteten/miljön. Kanske ska man kalla sig kvalitetschef också då men 
det blir så mycket utan jag har valt att kalla mig miljöchef. Sen i verkligheten så jobbar jag 
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mycket med miljöfrågor, vilket innebär mycket myndighetskontakter, mycket arbete med 
lagstiftning, på kemikaliesidan och miljöbalken och att rapportera. Men det handlar även 
mycket om arbetsmiljö, räddning, lagen om skydd mot olyckor, systematiskt 
brandskyddsarbete och mycket av det här går in i ISO14000. Ur standardens synpunkt så 
handlar det mest om att minimera miljöskada vid ett nödläge, men har man sen ett utsläpp så 
är det ofta både en yttre miljöfråga och en fråga om arbetsmiljö. Så det handlar mycket om 
det här med att ha koll på de olika lagarna och se till att vi följer dem.  
 
4. När kom REACH för första gången på tal inom Företaget? 

a. Vidtogs några åtgärder till följd av dessa diskussioner redan        
då? 

”Ja det var ju direkt när man hörde att det var på gång, i och med att de första politiska 
initiativen togs. Det var ju Margot Wallström, som började prata om det där med 
lagstiftningen när hon var miljökommissionär.  
 
5. Hur länge har man inom Företaget arbetat aktivt med REACH? 
 
Vi har följt REACH då och jobbat väldigt mycket på förslag från vår branschorganisation. De 
säger gör si eller gör så och än så länge har vi nästan inte gjort någonting. Det vi har gjort, 
det är att vi har gått på en del utbildningar och vi har lärt oss hur REACH är uppbyggt och 
hur det ska fungera. Vilka ämnen det är som ska undersökas och så vidare och hur det ska gå 
till.  
 
6. Hur har Företaget rent praktiskt valt att arbeta med REACH? 

a. Hur organiseras arbetet? 
b. Hur många arbetar direkt eller indirekt med REACH? 
c. Kommer fler eller färre personer arbeta med REACH längre      

fram? 
d. Om nyanställningar skulle vara aktuella, vad är orsaken till dessa? 

(behov av ytterligare kompetens, annat) 
e. Upplevs upplägget för arbetet relevant? 

 
a,b. Vi har blivit rekommenderade av branschorganisationen att vi ska starta en REACH-
grupp Vi har då startat en REACH-grupp internt och den består av tre personer, inköp, lab. 
och så jag från miljö.  
 
c,d. Alltså, jag har svårt att tro att vi kommer att anställa några på grund av REACH. För 
REACH innebär inte så där jättestort arbete för oss. Däremot kan man säga att om 
konsekvenserna blir att vi inte kan få tag i den och den råvaran då kommer det bli ett arbete 
med formuleringarna där som vi måste göra. För om vi säger att vi inte kan köpa den råvaran 
längre då måste vi försöka hitta ett alternativ. Detta kan resultera i ett merarbete, jag vill inte 
påstå något om anställningar. En anställning är i regel en ganska stor sak för ett sådant här 
litet företag om man ska anställa någon för det och det. Då får man först se, kan vi klara 
arbetet ändå, och sen se. Det är lite svårt att sia om idag då om vi kan behöva anställa någon 
mer. Då kan man säga nästan att GHS i princip kan kräva mer arbete för då måste vi 
klassificera om alla våra produkter och nu börjar de med rena ämnen i början och då 
kommer två parallella system. 
 
e. Ja, det gör det. 
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7. Har de anställda på Företaget deltagit i någon utbildning om REACH? 

a. Vilka deltog? 
b. Vem anordnade utbildningen (internt på företaget eller externt)? 
c. Gav utbildningen den information ni kände att ni behövde? 
d. Om inte vad saknades? 
e. Annan utbildning 

 
a,b,c,d Ja, dels så har vi eller jag kan man säga gått på de utbildningar som ordnats av 
branschen och det har varit då två hitintills. Från början visste man inte så mycket och de 
visste inte heller så mycket och sen allteftersom så har det blivit mer uppstyrt. Nu ska vi ha en 
utbildning i oktober som blir den tredje utbildningen, och den kommer jag och labchefen att 
gå på. Sen har vi då internt utbildat ledningsgruppen och talat om för ledningsgruppen att det 
här kommer att komma och att det här kommer att bli en kostnad och något man måste 
planera för. Det är ju så att när REACH börjar verka sen och man ska börja arbeta med de 
här utredningarna av farliga ämnen hit och dit då kommer inte det att bli gratis och 
kostnaden kommer ju våra leverantörer att ta ut på oss. Så där ser vi ju en stor 
kostnadsökning.  
 
e. Det vi använt hitintills är branschorganisationernas utbildning, men sen kan vi ju då gå på 
andra som exempelvis Länsstyrelsen ska anordna imorgon då. Jag vet ju inte vad den kommer 
att ge, det är ju inte säkert att den kommer at ge oss någonting då men eftersom den är lokal 
då så har vi sagt att vi från REACH-gruppen ska gå då allihop.  
 
8. Har företagsledningen varit en viktig kanal för kunskap? 
 
Det är snarare jag som informerar dem. Och jag driver ju på att det här måste ni veta och det 
här måste ni känna till för de har ju sitt fokus på annat som affärer 
osv…Branschorganisationen är ju den som gett oss störst information. Vad gäller 
företagsledningen har inte de givit någon kunskap däremot har jag gjort intryck på dem att 
det här måste ni tänka på och så här kommer det att bli. Det har man tagit till sig och man 
har full förståelse för det och man är ju väldigt intresserad av att vi följer upp mot 
leverantörerna.  
 
9. Är leverantörerna en viktig källa till information? 
 
De kommer ju att bli mer och mer, men som jag sa, så tyckte de att det här brevet kom för 
tidigt och därför var de inte beredda att svara just i januari utan det är först nu som de har 
blivit lite mera aktiva. Hela den här pärmen är då svar på vad leverantörerna har sagt och en 
del är redan då sedan i mars, men en del är då från mycket senare också. Och då står det ofta 
så här, att de har skickat ut ett massutskick: Att vi kommer att göra det här och det här och 
man pratar lite allmänt om REACH och mycket när saker och ting ska vara registrerade och 
färdigt och liknande. Det är mycket hur de som företag ser på det, de har alltså inte svarat 
oss specifikt utan de har skickat ut ett brev till sina kunder helt enkelt. 
 
10. Har Kemikalieinspektionen varit en viktig källa till information?  
 
De har ju varit med som experter på en del av branschorganisationernas utbildningar men de 
har ju hitintills inte i egen regi informerat oss något. Det är möjligt att de är med imorgon. 
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11. Har media varit en viktig källa till information?  
 
Ibland så står det ju beskrivet med det ger ju inte oss någon mer kunskap, det bara förstärker 
det som är på gång. De skriver bara det vi redan vet. 
  
 
12. Om du jämför med andra företag i er bransch, hur upplever du att förberedelserna 
med REACH har fungerat hos er, både vad gäller hur arbetet fungerat och hur ni ligger 
till rent tidsmässigt? 

a. Vad skulle du ange som orsak till detta? 
b. Finns det någon eller några specifik(a) orsak(er) till att ni valt att                

arbeta aktivt/inte arbeta aktivt i detta stadium? 
c. Kan du peka på några fördelar/nackdelar med de val ni har gjort?  

 
a.b. Tidsmässigt tror jag inte vi kan ligga något före. Hur det är med andra företag vet jag 
egentligen inte men de har ju fått samma rekommendationer som vi genom 
branschorganisationen så de är säkert på samma nivå. Däremot är vi ju så otroligt olika för 
att vi är ju ett litet företag och exempelvis Akzo Nobel har ju en omsättning på flera miljarder, 
de har ju helt andra resurser. Men jag tror ändå vi ligger ungefär lika. Vi kan inte göra något 
mer än vad vi gör idag. 
 
c. Ja, det är ju för att vi är rädda för att helt plötsligt så kommer det inte finnas tillgång till 
den och den råvaran då är det bättre att veta om det tidigt. 
 
13. Om du jämför Företagets kunskaper kring REACH med de andra aktörerna inom er 
distributionskedja. 

a. Hur upplever du att företagets kunskaper förhåller sig till de 
andra? 

b. Går det att säga om kunskaperna kring REACH skiljer sig uppåt 
eller nedåt i distributionskedjan?  

 
a,b. Inte som vi känner till. De flesta av våra leverantörer är ju jättestora företag som ofta är 
utländska, inom EU ofta tyska företag, sen har ju de en agent i Sverige. Agenten har inte 
alltid så stora kunskaper men de kan ju då hela tiden vända sig till moderbolaget och fråga 
dem. Från moderbolaget upplever jag nog att de vet precis vad som gäller. 
 
14. I studier om hur lagen kommer att påverka kemikaliebranschen har man bland 
annat pekat på att kraven på registrering kan leda till att företag som tillverkar ämnen i 
(mycket) små mängder upphör med sin tillverkning. Är man som användare beroende 
av dessa ämnen kan det därför uppstå stora problem.  

 
a. Är detta ett problem som skulle kunna bli aktuellt för ert företag?  
b. I händelse av att det skulle bli aktuellt finns det någon beredskap 

för detta, alternativ strategi?  
c. Hittar ni andra leverantörer? 

 
a,b. Det som kan hända nu då att en del av råvarorna som är framtagna de som vi tycker är 
bra, de kanske har för små försäljningsvolymer och då kan det få den effekten att man drar in 
dem eller kanske går tillbaka till en mindre specialiserad eller mindre bra produkt, utifrån då 
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kanske miljömässiga skäl bara därför att få en viss volym i försäljning som kan bära 
kostnaden. Detta är något som vi förbereder oss på.  
 
b,c. I ett skarpt läge, om leverantören säger att den inte kan få den och den råvaran. Då har 
ju ofta leverantören förslag på någon annan råvara istället då. Detta är inte något som blir 
aktuellt i och med REACH utan så jobbar ju de hela tiden. De försöker ju hela tiden komma 
med förslag på nya råvaror som kan ersätta andra både av miljöskäl och av kostnadsskäl etc. 
Så de är ju en otrolig resurs vad gäller produktutveckling. 
 
15. Upplever ni att ni är insatta i vilken kravbild som de nya reglerna ställer på er som 
nedströmsanvändare?  
 

Ja, det ställs ju egentligen inga krav på oss annat än att vi ska använda råvaror som är 
godkända av REACH-systemet. Utöver det, som jag har tolkat det, så kan inte vi göra så 
mycket mer. Det vi kan råka ut för är att vi kanske måste formulera om lite av våra produkter 
om våra råvaror blir för dyra eller inte kommer att finnas. Men vi har ju inget redovisande 
arbete gentemot REACH. I och med de här utbildningarna som vi har gått på så har vi fått 
reda på vad vi ska tänka på. Utifrån det anser ju vi då att vi har koll på vilka krav som ställs 
då. Just i den meningen handlar det ju då om vilka råvaror som finns tillgängliga och i 
förekommande fall också då så måste ju, de här undersökningarna som ska göras, måste ju i 
så fall ligga till grund för den klassificering och märkning som kommer att bli användbar . 
Ökar kunskapen så kommer ju det naturligtvis att påverka. Exempelvis Zinkoxid var ju inte 
märkt med något särskilt förut, men nu så det ju märkt med någon farosymbol. Och vi vill ju 
helst inte att våra produkter ska behöva ha någon farlighetsmärkning, dels därför att vi inte i 
onödan vill använda ett miljöfarligt ämne, vi har ju inget intresse i det, utan vi är ute efter en 
produkt som tekniskt fungerar men sen är det ju också en konsument som har möjlighet att 
göra ett val. Så om det är samma egenskaper i övrigt så väljer kanske kunden den produkt 
utan farlighetsmärkning. Så det blir helt enkelt ett försäljningsargument. Detta är ju något 
som vi under många år drivit i våra miljömål i ISO:14 000 så vi har ju identifierat det här 
som ett av våra målområden.   
 
Det är ju det man är lite rädd för då när man ställer de här kraven på kemikalier så kan det 
få den effekten att man flyttar tillverkningen utanför EU och så importerar man produkten 
istället.  
 
16. Har företaget valt att arbeta utefter någon framtagen arbetsgång eller har ni format 
arbetet kring REACH på egen hand? 

a. Är det någon särskild orsak eller omständighet som bidragit detta 
beslut? 

 
Arbetsgången är konstruerad efter branschorganisationens rekommendationer. Både vad 
gäller själva organisationen och vad folk ska göra, att vi ska ha en REACH-grupp.  
 
17. Har den kemikalieförteckning som Företaget upprättat över de kemikalier som 
används inom företaget, varit i behov av att revideras till följd av REACH? Innehöll den 
redan tidigare uppgifter såsom:  

a. Användningsområde 
b. Mängd/år 

 
a,b. Alla uppgifter finns, men det finns ingen enhetligt sammanställd lista över kemikalierna 
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som så. Vi kan inte se något värde för oss att ha en sådan. De här olika sakerna som krävs av 
en kemikalieförteckning ligger i olika system, det kanske blir ett system för klassificering och 
ett annat för användningsområde men vid behov kan vi ta fram en gemensam lista över det 
här.  
 
18. Har ni upplevt behov av att komplettera dessa uppgifter pga REACH? 
 
Nej, det har vi inte känt. Jag tror inte att REACH i sig tar upp den frågan. Däremot kan ju 
varje ämne som testas inom REACH-systemet få en förändrad klassificering och då måste ju 
det naturligtvis in i systemet och det kan ju hända att fler saker blir betraktade som farliga 
som vi hitintills inte känner till.  

 
19. Inom ramen för REACH ställs det krav på att alla ämnen och beredningar som 
förekommer på den europeiska marknaden registreras hos den Europeiska 
kemikaliemyndigheten, i denna anmälan skall grundläggande information kring 
riskbedömning ingå. Importörer och tillverkare är därmed skyldiga att registrera 
ämnen och de användningsområden som är förknippade med ämnet. För de ämnen som 
funnits på den europeiska marknaden redan innan REACH, har möjligheten till 
förhandsregistrering tagits fram.  

 
a. Har ni hört er för bland era leverantörer om de tänker 

förhandsregistrera det ämne/den beredning som ni använder?  
b. Om de inte kommer att registrera ert ämne/beredning hur kommer 

ni då att gå tillväga?  
c. Har ni börjat få svar på förfrågan? 

 
a. Vi är ju intresserade av att man förhandsregistrerar för annars blir det ju så att man måste 
göra alla de här undersökningarna direkt. Men vid en förhandsregistrering då så kommer de 
att klassas efter mängd och farlighet och då kan man skjuta de här undersökningarna på 
framtiden och kan då kanske sälja de här i 5-10 år till innan man behöver göra den här 
utredningen . Så därför är det viktigt för oss att det förhandsregistreras.  
 
b. Vi har ju ingen information om det idag, med det är ju ingen som säger att de inte ska 
förhandsregistrera. Det vi har gjort nu är att vi har talat om för våra leverantörer att vi vet 
att förregistreringen måste göras och därför har vi ställt en fråga till dem: 
 

- Kommer ni att förregistrera de råvaror som vi köper idag? 
 
Detta har vi då gjort på inrådan av vår branschorganisation. Vi skickade ut de här breven, på 
engelska och svenska då, i januari till alla våra leverantörer. Då har vi då ställt frågan: 
Kommer ni eller era leverantörer förregistrera samtliga ämnen som vi köper från er? 
Och då skickar vi med en förteckning över vilka råvaror vi köpte från just den leverantören. 
En leverantör som heter XXXXX som vi köper utav.  Då fick de ett sådant här brev, och det 
här brevet är då precist efter en mall från branschorganisationen KTF. Då ställer vi då de 
här frågorna som är här då: 
 

- Kommer ni att förregistrera samtliga ämnen? 
 
För det är ju viktigt för oss att veta, för kommer inte de att förregistrera de här ämnena så 
kommer inte vi att kunna få dem levererade efter ett visst datum och då vill vi veta det nu så 
att vi inte står där från den ena dagen till den andra för då får ju vi väldiga problem när det 
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gäller våra produkter. Och sen nästa fråga det är, för de ska då också känna till vad vi ska ha 
råvaran till. För att leverantören i sin tur ska kunna registrera råvaran för den och den 
användningen, och då har vi ställt frågan: 
 

- Kommer ni att registrera följande användningsområde?  
- Kan ni (leverantören, egen anmärkning) säkerställa att vår användning kommuniceras 

uppåt i kedjan?  
 
Alltså bakåt till deras leverantörer, baklänges. För de ska kanske också göra en bedömning 
om det är lämpligt att använda den här produkten. De som ska använda våra produkter är 
konsumenter och professionella yrkesutövare. Och sen vill vi veta vilka kontaktpersoner som 
finns. Det här med leverantörer är en snårig djungel, det finns agenter hit och dit, Det säljs 
på så många olika sätt.  
 
c. Ja, men då kan man säga att de tyckte att det här brevet kom för tidigt. Vi skickade ut 
brevet i januari och ville ha svar före den 31mars. Och då ville vi veta det här, så att de svar 
vi har fått är ofta av den stilen att vi känner till det här och vi kommer att meddela er sen. En 
del har vi också fått svar att vi (leverantören, egen anmärkning) kommer att registrera 
allting. För dem så innebär registreringen ingen kostnad, nästa steg är sen då hur, vilka 
utredningar som behövs och då har vi de här stegen när någonting ska utredas och om det är 
sådana här PBT ämnen eller extra miljöfarliga ämnen så ska de undersökas först eller om det 
är tillräckligt mycket av något ämne då ska också det undersökas först. Först undersöker man 
de farliga ämnena och de som säljs mest och sen trappar man ner fram till år 2019.  

 
20. En av de punkter som väger tyngst inom REACH är att öka informationsflödet i 
distributionskedjan. I händelse av att ny information gällande ett ämne eller 
användningen av detta uppstår inom företaget, hur vidarebefordras detta i så fall? 

a. Finns det någon särskild arbetsgång utarbetad för detta eller 
anpassas det från fall till fall?  

 
Om det är så att det kommer fram ny information, om någonting skulle vara som vi inte har 
beskrivit det. Då tar vi informationen då via vår försäljningsorganisation. Den har vi använt 
oss av ett antal gånger. Men det har inte varit på grund utav att det uppstått ny information 
så, utan det har varit pga andra orsaker.  
 
21. Har ni valt att fokusera arbetet med REACH kring någon särskild aspekt? Har ni 
exempelvis valt att fokusera arbetet kring kemikalier som kan bli svårare att ersätta och 
som spelar en avgörande roll för er verksamhet?  

a. Finns det några särskilda omständigheter gällande de kemikalier 
eller den användning som bedrivs på företag som gjort att ni 
prioriterat någon viss typ av förberedelser? 

 
Nej inte som vi kan se idag 
 
22. I en utredning som Nordiska ministerrådet har gjort pekar man just på ett problem 
som kan bli aktuellt för företag som t.ex. är färgtillverkare och då använder sig av en 
större mängd kemikalier. Det som identifierats som ett av problemen är att 
nedströmsanvändare idag har en begränsad tillgång till förhandsregistret och därmed 
har svårt att förbereda sig då man inte vet om ämnet är registrerat eller ej.  
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a. Är detta något som ni upplever som ett potentiellt problem? 
b. Finns det några andra situationer som ni kan identifiera som 

problem eller svårigheter? 
 
a,b. Nej som jag har fattat det så kommer det inte att bli så att man inte förhandsregistrerar. 
Utan det gör man för att tjäna tid. Sen kan det hända att man inte utreder allting 
 
23. Om det skulle uppstå frågetecken exempelvis kring hur kravbilden ser ut för er, 
känner ni att ni har kunskap/tid/resurser att åtgärda dessa? 

a. Vem kommer ni att vända er till om det uppstår frågetecken? 
 

a. Vi vänder oss till den som har bäst kunskap. Det är ju svårt att säga i förväg, 
branschorganisationen exempelvis. 
 
24. Hur skulle implementeringen kanske kunnat förbättras? Kan du peka på något som 
kunde ha förbättrats vad gäller framtagandet eller implementeringen av den nya lagen?  

a. Mer information.. 
b. Bättre Information.. 
c. Ekonomiskt stöd.. 
d. Annat. Vi hade önskat…  

 
a,b. Det vi fått från branschorganisationen har varit bra det är ju de som gett oss störst 
mängd information. De har ju ett antal handläggare där och så fort det är något så skickar de 
ut den informationen. Ofta är ju de också remissinstans, men det är mer på nationellnivå. Det 
finns en branschorganisation även på europeisk nivå, nu har det ju varit lite stridigheter där 
kring hur det fungerar, förut var det branschorganisationerna som utsåg ledamöter, men det 
gillade inte de här storföretagen utan de vill själva sitta där och försöka påverka 
lagstiftningen direkt, de här miljardföretagen.  
 
c,d. Det där med ekonomiskt stöd är ju lite knepigt det också för det ställs ju sådana krav på 
det. Det känns inte så enkelt så att det skulle kännas att det var värt det jobbet.  
 
25. Hur upplevs arbetet med REACH, ses det som positivt eller negativt inom företaget? 

Fördelar:  
Nackdelar: 

 
Det man är rädd för är att det ska bli ökade kostnader och att det ska bli svårare att få fram 
alla råvaror. Men sen de som jobbar i de här företagen är ju vanliga personer som vem som 
helst och då kan man ju tycka att det är extremt viktigt att få fram kunskaper om kemikalier 
som vi använder i samhället. Men sen kan det ju få effekter för småföretagen som gör att de 
får det svårt. Men grundtanken är ju ändå god.  
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Bilaga III 
Resultat från intervju med branschorganisationen KTF/SVEFF 
 
1. Vilken roll anser du att ni som branschorganisation fyller för företagen när de ska 
implementera REACH, är ni mindre viktiga/mycket viktiga/en bland andra? 

- Vad ser du som orsak till det? 
 

Vi ser oss som en mycket viktig hjälp för företagen. Främst för att det är en mycket 
komplicerad lagstiftning som tar lång tid och kräver kompetens inom området för att kunna 
förstå och ta till sig. Den säger i många fall vad företagen ska göra men inte hur. Det är svårt 
och för varje företag att komma på och det krävs också att industrin tillsammans tar fram 
verktyg och arbetssätt på europeisk nivå för att REACH ska kunna uppfyllas på ett bra sätt. 
Det märks tydligt att myndigheter och liknande behöver inspel från industrins representanter 
för att förstå de praktiska konsekvenserna och det är inte heller möjligt för en myndighet att ge 
råd i enskilda fall. 
 
2. Kan du identifiera någon annan aktör som du ser som betydelsefull för 
företag när det gäller deras arbete mot att anpassa sig för REACH? 
 
Kemikalieinspektionen såklart eftersom de är den mest kunniga myndigheten och även Sveriges 
"Competent Authority". De är viktiga för rådgivning t.ex. via sin REACH-upplysningstjänst. 
Företagen behöver hjälp av duktiga konsulter för att t.ex. identifiera skyldigheter och göra 
kemikaliesäkerhetsrapporter i de fall de inte har eller har möjlighet att skaffa "in-house" 
kompetens...finns säkert flera.. 
 
3. För nedströmsanvändare har fyra stycken undergrupper identifierats, 
formulerare, yrkesanvändare, industriell användare samt den som infogar en substans i 
en vara. 

- Finns alla dessa representerade hos er?  
 

Ja, det kan man säga, de är medlemmar i branschorganisationerna främst i rollen som 
formulerare men är ju även yrkesanvändare/industriell användare(när de har egen 
produktion)och en del medlemmar saluför varor. 
 

- Upplever ni att det finns någon skillnad mellan dessa grupper vad 
gäller hur insatta de är i REACH? 

 
Vi håller fortfarande på att undersöka medvetenheten bland våra företag så jag kan inte dra 
några slutsatser kring det. De företag som har egen produktion i Sverige är ju mest vana med 
att hantera kemikaliefrågor och jag skulle gissa att de har satt sig in i REACH mest. Jag tror 
det är bättre du frågar företag som enbart har yrkesanvändare (t ex 
Målaremästarna)/industriella användare/varutillverkare som medlemmar. 

 
4. Har ni som branschorganisation identifierat någon särskild aspekt där 
företagen kan komma att stöta på problem med REACH-implementeringen? 
 
Hur hanteringen av exponeringsscenarier ska hanteras rent praktiskt och den ökade 
kommunikationen i leverantörskedjan som det kräver. 
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5. Var har ni som branschorganisation fått er information ifrån? 
 

Bland annat från våra Europeiska motsvarigheter (Färg- CEPE, Lim- FEICA, Hygien och 
kosmetik- Colipa, Tvätt och rengöringsmedel- AISE samt råvaruleverantörerna- Cefic som i 
sin tur har direktkontakt med Kommissionen och ECHA. Sen har vi gott samarbete med flera 
nationella branschorganisationer, (Plast och Kemiföretagen, Teknikföretagen) och 
myndigheter och andra organisationer genom bland annat REACH-rådet. 
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