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Abstract 

The United Nations has, during many years, developed a model for a globally harmonized 

system for classification and labeling of chemicals, with the aim of it becoming a global 

standard. This system is implemented in the European Union through the CLP-regulation and 

is now working parallel to the existing directives until 1
st
 of June 2015, when all the new 

classifications of substances and mixtures must be completed. The aim of this project was to 

adjust the laboratory to the new legislation, through inventory of stored chemicals, update the 

list of chemicals and perform self-classifications of mixtures. The work included handling of 

about 650 different chemicals with varying hazard classifications and search for information 

in corporate websites and chemical databases. This resulted in a new and complete list of 

chemicals stored and used in the laboratory and, in addition, an example of how to make a self 

classification of a mixture. Through this work using web based search for chemical 

classification according to the CLP-regulation, many difficulties were encountered and one of 

the conclusions is that due to the many noticed uncertainties and inconsistencies in self 

classification of mixtures the aim of keeping the globally harmonized system harmonized will 

be nearly impossible to fulfill. 
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Introduktion 

Väl utarbetade rutiner för faroklassificering och märkning av kemikalier är mycket viktigt för 

att varna konsumenter och nedströmsanvändare (personer som använder produkten i sitt yrke 

utan ha varken tillverkat eller importerat den) om ett ämne eller en blandnings potentiellt 

farliga egenskaper. Länge har alla länder haft egna regler för klassificering och märkning av 

kemikalier och vissa länder har helt saknat regelsystem. Detta betyder att kemikalier har 

kunnat ha olika faroklassificering beroende på vilket land och vilken tillverkare inom ett land 

som producerat dessa. Detta har lett till förvirring och utsatt användare för onödiga risker då 

vissa skadliga egenskaper inte redovisats på förpackning eller i säkerhetsdatablad. FN höll i 

juni 1992 en miljö- och utvecklingskonferens, ” Earth Summit” i Rio de Janeiro, med över 

35,000 medverkande. Under konferensen antogs en rekommendation om utarbetandet av ett 

globalt system för klassificering och avfallshantering av farliga kemikalier [1]. Som följd av 

detta har man inom FN noga arbetat fram ett Globalt Harmoniserat System för Klassificering 

och Märkning av Kemikalier (GHS) med målet att detta skall införas över hela världen för att 

ge faroinformation som är konsekvent och pålitlig och att därmed öka säkerheten vid 

kemikaliehantering. Ett globalt system bidrar även till en ökad konkurrenskraft inom 

kemikalieindustrin; idag krävs att fabrikörer och försäljare klassificerar produkter enligt de 

system som gäller i de länder dit produkten ska exporteras, men med ett fullt fungerande GHS 

skulle endast en klassificering krävas för att tillåtas exportera varor över hela världen.  

 

GHS består endast av riktlinjer och är inte lagbindande, därför måste det införas i ländernas 

egna lagar och förordningar för att vara bindande. Inom EU har GHS införts genom EU-

förordningen (EC) Nr 1272/2008, även kallad CLP-förordningen (Klassificering, Märkning 

och förpackning). Förordningen gäller sedan 20:e januari 2009, men övergången från 

medlemsländernas egna system till det nya systemet kommer att ske successivt fram till 1:a 

juni 2015 [2]. För Sverige innebär detta att CLP-förordningen kommer att ersätta 

Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7 som bygger på de gamla EU-direktiven 

67/548/EEG (ämnesdirektivet) och 1999/45/EG (preparatdirektivet).  

 

Även Världshälsoorganisationen (WHO) och FNs ” Food and Agriculture  Organization” 

(FAO) har valt att anpassa sina riktlinjer till GHS [3]. Dessa riktlinjer är viktiga byggstenar 

för utvecklingsländer som saknar utarbetade regler för kemikaliehantering och WHOs och 
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FAOs anpassningar kan leda till en snabbare implementering av GHS även i 

utvecklingsländerna. 

 

Som en följd av implementeringsplanen, som antogs under ”World Summit on Sustainable 

Development” (WSSD) konferensen i Johannesburg, Sydafrika 2002, inledde United Nations 

Institute for Training and Research (UNITAR) och International Labour Organization (ILO) 

ett pilotprojekt för att hjälpa länder med implementeringen av det nya systemet [4]. De länder 

som valdes ut till pilotländer saknade lagar och förordningar angående klassificering och 

märkning av kemikalier. Dessa länder kunde snabbare anpassa sig till de nya reglerna än de 

som redan hade fullt fungerande system eftersom det inte krävdes övergångsperioder innan de 

nya reglerna kunde träda ikraft. Några av pilotländerna var Zambia, Thailand, Gambia och 

Cambodia [5]. 

 

En av de stora synliga förändringarna som medföljer införandet av GHS är den nya 

utformningen av farosymbolerna på behållare samt säkerhetsdatablad för att varna för 

skadliga kemikalier. De gamla orangea farosymbolerna byts nu ut mot nio nya så kallade 

faropliktprogram. Dessa har istället en vit bakgrund med en röd ram. Utöver den nya 

utformningen så har det även tillkommit två nya symboler för märkning av hälsoskadliga 

produkter (”Hälsofarlig” som utgörs av en torso och ”Skadlig” som utgörs av ett 

utropstecken) samt en för ”gas under tryck” som utgörs av en gasflaska [6].  Den tidigare 

använda symbolen (St. Andrews kors) för hälsoskadligt (Xn) samt irriterande (Xi) kommer 

inte längre att användas. Ytterligare en synlig skillnad är att signalorden ”Fara” eller 

”Varning” läggs till vid märkning för att ytterligare indikera farans grad. 

 

Alla ämnen som släpps ut på marknaden från medlemsländer i EU skall efter 1:a december 

2010 klassificeras och märkas enligt de harmoniserade riktlinjerna i CLP-förordningen. 

Blandningar ska från och med 1:a juni 2015 egenklassificeras enligt kriterierna i CLP, det vill 

säga att blandningens potentiella farlighet bedöms med hänsyn till ingående ämnens 

harmoniserade klassificeringar samt genom prövning [7]. Vid klassificering delas 

kemikalierna in i faroklasser som baseras på vilka typer av skador som dessa kan orsaka. 

Faroklasserna delas i sin tur in i farokategorier graderade från ett och uppåt som talar om hur 

allvarliga skador som orsakas.  Olika faroklasser kan ha olika antal farokategorier, där ett 

alltid symboliserar den farligaste kategorin inom klassen. De nya cut-off värdena (LD50) 

skiljer sig något från de som användes vid klassificering enligt direktiv 67/548/EEC. Detta 
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betyder att vissa kemikalier som tidigare legat på gränsen mellan två kategorier kan komma 

att klassificeras som mer eller mindre skadliga. Risk- och säkerhetsfraserna (R och S) som 

används vid klassificering enligt direktiv 67/584/EEC kommer att skrivas om enligt CLP till 

Faro- och Skyddsangivelser (H och P) och de nya koderna för angivelserna är alltid tresiffriga 

(till exempel H318 - Orsakar allvarliga ögonskador och P280 - Använd 

skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd). Den nya koden hjälper till att undvika 

hopblandning mellan det nya och gamla systemet, då vissa fraser är de samma som tidigare 

medan andra är helt eller till viss del omskrivna eller nytillägg [6].  

 

CLP-förordningen innehåller spår av de gamla EU direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 

och är därför inte identiskt med GHS. Exempel på detta är att man valt att inte ta med alla 

faroklasser som finns angivna i GHS och att CLP utöver de faroangivelser som anges i GHS 

även innehåller EUH-koder som är tilläggskoder som endast gäller i Europa.  

 

Under övergångsperioden mellan de gamla EU direktiven och CLP-förordningen så skall 

säkerhetsdatablad för produkter alltid innehålla klassificering enligt direktiv 67/54/EEG och 

1999/45/EG även om dessa även är klassificerade enligt (EC) Nr 1272/2008 (CLP). 

Säkerhetsdatablad bör finnas tillgängliga från tillverkaren även för produkter som inte är 

klassade som farliga, då dessa förutom information om klassificering och märkning även 

innehåller viktig information om sammansättning, fysikaliska och kemiska egenskaper samt 

skyddsåtgärder, transportinformation, lagring och avfallshantering. På arbetsplatser där man 

lagrar eller använder sig av farliga kemikalier bör säkerhetsdatablad för dessa finnas utskrivna 

och lättillgängliga för att öka säkerheten vid hantering och eventuella olyckor. 

 

Även kemikalielistor bör finnas tillgängliga där det finns farliga kemikalier. Dessa bör 

innehålla bland annat kemikaliens namn och artikelnummer samt placering och koder för 

farosymboler och faroangivelser, detta för att lätt kunna bedöma vilka skyddsåtgärder som 

behöver tas vid hanterig. 

 

Det är viktigt att säkerhetsdatabladspärmar och kemikalielistor hålls uppdaterade då 

kemikalier hela tiden blir nyklassificerade och då oftare till en högre faroklass än en lägre. 

Produkter som tidigare klassats som hälsofarliga kan efter en nyklassificering ses som toxiska 

eller miljöfarliga, vilket betyder att även regler för lagring, avfallshantering och 

skyddsutrustning ändras även om det är samma kemikalie som man använde tidigare.  
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Syftet med projektet var att vid Statens Veterinärmedicinska Anstalts substratsektion göra 

ytterligare anpassningar till den Europeiska CLP-förordningen genom att inventera 

kemikalieförråd, uppdatera och omarbeta den befintliga kemikalielistan, samt utföra 

egenklassificering av kemikalier. 

Material och Metod 

Bearbetning av kemikalielista 

Laboratoriets kemikalieskåp, kylar och frysar inventerades, vilket innebar hantering av cirka 

650 olika kemikalier med varierande faroklassificering. Kemikalierna stämdes av mot den 

befintliga kemikalielistan, anteckningar gjordes då märkningen ändrats eller om platsen där 

kemikalien återfunnits ej stämde överens med listan. För varje produkt angavs kemikaliens 

namn, summaformel, CAS-nummer, fabrikat och produktnummer, plats för förvaring, 

märkning enligt Europadirektiv 67/548/EEG i form av koder för farosymboler och riskfraser 

och märkning enligt CLP-förordningen (EC) Nr 1272/2008 i form av signalord samt koder för 

faropliktprogram och faroangivelser. Listan kompletterades med ej inskrivna kemikalier, 

summaformler samt de nya faropliktprogrammen enligt CLP-förordningen som fanns tryckta 

på de nyare kemikaliebehållarna. Kemikalier som inte hittades under inventeringen gicks 

senare igenom med kemikalieansvarig för att se om dessa missats eller om de inte längre 

användes och skulle tas bort från kemikalielistan. 

 

Sedan användes laboratoriets säkerhetsdatabladspärmar med utskrivna säkerhetsdatablad från 

fabrikörerna för att finna faropliktprogram för de kemikalier som endast var märkta med de 

gamla farosymbolerna. Säkerhetsdatablad användes även för att finna de nya faroangivelserna 

enligt CLP som i juni 2015 helt kommer att ersätta de gamla riskfraserna för skadliga ämnen. 

Alla kemikalier letades upp på fabrikörernas hemsidor, prevent.se – Kemiska Ämnen (databas 

över kemiska ämnen) och/eller kemia.lul.se (landstinget Uppsala läns kemikaliedatabas) för 

att kontrollera om det fanns nyare säkerhetsdatablad än de som var utskrivna eller om 

klassificeringen ändrats på de som inte var klassade. Förändringar gjordes i listan enligt 

informationen som fanns på internet. Gamla kemikalier som inte kunde hittas märktes i listan 

med ”Tillämpa försiktighetsprincipen”, vilket innebär att dessa ska hanteras varsamt då fara ej 

kan uteslutas. 
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Märkning enligt både det gamla och det nya systemet kommer att finnas i kemikalielistan 

under övergångsperioden (20:e januari 2009 – 1:a juni 2015). 

 

 

Figur 1: Den nya kodförklaringen som bifogades till kemikalielistan. De nya faropliktprogrammen enligt (EC) 

Nr 1272/2008 gavs, istället för sina GHS-nummer, koder som motsvarade de som tidigare använts för 

farosymbolerna ur Europadirektiv 67/548/EEG. 

 

Egenklassificering av blandning 

En egenklassificering gjordes för Davidssons fixerlösning genom att det först gjordes en lista 

på blandningens innehåll. Sedan beräknades hur stor koncentration av kemikalierna som 

ingick i blandningen med formeln V1*C1=V2*C2. Klassificeringen för den uträknade 

koncentrationen hittades i databasen Kemiska Ämnen. Om flera kemikalier i blandningen 
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tillhörde samma farokategorier men olika faroklasser så tog den allvarligaste faroklassen ut 

den andra, till exempel om blandningen innehåller en kemikalie klassad som frätande med 

faroangivelsen ”H318 - Orsakar allvarliga ögonskador” och en annan klassad som skadlig 

med faroangivelsen ”H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation” så kommer blandningen endast 

att märkas med frätande och H318. 

 

Tabell 1: Översättningstabell för faroangivelser angivna i Tabell 2  

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga 

H226 Brandfarlig vätska och ånga 

H302 Skadligt vid förtäring 

H315 Irriterar huden 

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation 

H331 Giftig vid inandning 

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna 

H351 Misstänks kunna orsaka cancer 

Resultat  

Bearbetning av kemikalielista 

Efter en komplett uppdatering innehöll den nya kemikalielistan för laboratoriets rena 

kemikalier, förutom cirka 650 kemikalier listade i bokstavsordning, varav cirka 35 nytillägg, 

även en kodförklaring (figur 1) samt listor med faroangivelser (för exempel se Tabell 1) samt 

riskfraser. Kemikalielistan innehöll även länkar till företags säkerhetsdatablad och de 

databaser där den nya klassificeringen hämtades. 

 

Egenklassificering av blandning 

Efter sammanställning av klassificeringen för de ingående spädningarnas koncentrationer i 

Davidssons fixerlösning (Tabell 2) blev blandningens slutliga märkning Faropliktprogram: T 

X F, Signalord: Varning och Faroangivelserna: H225,302,315,317,319,331,335,351  
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Tabell 2: Uträknade koncentrationer för blandningens ingredienser och dessa spädningar respektive 

klassificeringar. 

Davidssons fixeringslösning 5l 

Ingrediens Koncentration i blandningen Spädningens klassificering 

Formaldehyd 37% 7,4% T X   Fara 

H302,315,317,319,331,335,351 

Glycerol 99,5% 9,95%  

Etanol 95% 28,5% F    Fara 

H225 

Ättiksyra 100% 10% F !   Varning 

H226,315,319 

Saltvatten 3%* 0,9%  

Diskussion 

En global harmonisering kanske ser bra ut i teorin, men har visat sig väldigt svår att 

genomföra i praktiken. Det största hotet mot en harmonisering är att GHS endast är riktlinjer 

och att länder vid implementering kan välja att anta hela eller delar av GHS [8].  Detta 

motverkar fördelar som till exempel att det nya systemets symboler och faroangivelser skulle 

göra det lättare att skilja den nya klassificeringen från den gamla. Då inte alla länder antagit 

hela GHS så kanske den klassificeringen som anges på en förpackning eller ett 

säkerhetsdatablad inte gäller för just det land där produkten används. Tidigare kanske man var 

mer kritisk när man läste faroklassificeringar då man visste att produktionslandet hade ett eget 

system för märkning av kemikalier, medan nu när länder säger sig klassificera enligt GHS 

även om dessa inte antagit hela systemet så kan det bli svårare att upptäcka om kemikalien är 

”felmärkt”. 

 

En stor begränsning för implementering av GHS ligger i att länder med ett redan fungerande 

system har svårt att frångå vissa gällande regler. Ett exempel på detta är Japan som har strikta 

lagar som endast gäller vissa kemikalier medan GHS gäller för alla skadliga kemikalier. Detta 

leder till att det blir svårt för Japan att anta hela GHS då fler kemikalier skulle falla under 

dessa lagar, vilket skulle leda problem då vissa företag saknar resurserna för att snabbt 

klassificera de kemikalier som skulle krävas och därför skulle riskera att få grova 

bestraffningar vid en kontroll [9]. 
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Tanken med att göra nya mer lättförståeliga faropliktprogram är bra, men studier har visat att 

man för att verkligen öka säkerheten även behöver satsa på utbildning om faromärkning 

[10,11] . I samband med att Zambia agerade pilotland för implementering av GHS så gjordes 

en studie på personers uppfattning av färger, signalord och symboler i samband med 

faromärkning. Studien visade att uppfattningen av märkning beror till stor del på inom vilken 

sektor man arbetar och att symboler som är lätt att relatera till, som till exempel en döskalle 

eller flamma, är mycket lättare att förstå än till exempel ”St. Andrews kors,” som är en 

gammal och välanvänd symbol för hälsoskada [10]. I Taiwan gjordes en studie innefattande 

1000 högskolestudenter där man jämförde studenternas uppfattning av de nya 

faropliktprogram enligt GHS med uppfattningen av trafikskyltar, denna studie visade att 

korrekt uppfattning av trafikskyltarna var 1.7 gånger högre än för faropliktprogrammen vilket 

man tror kan bero på att trafikkunskap lärs ut redan i grundskolan. Man konstaterade även att 

användandet av signalord i samband med piktogrammen ökade förståelsen [11]. 

 

De problem som uppstod under arbetet med kemikalielistan i detta projekt kunde till stor del 

lösas med hjälp av kemikalieansvarig och ytterligare sökningar på webben. Det största 

problemet var svårigheten att hitta säkerhetsdatablad för de äldre kemikalierna då några av 

dessa bytt artikelnummer eller helt tagits bort från respektive företags sortiment. Några av 

företagen hade även köpts upp eller bytt namn. Då säkerhetsdatabladet för en specifik produkt 

inte gick att finna så användes istället klassificeringen från ett annat företags motsvarande 

produkt, databaserna Kemiska Ämnen och Kemia eller CLP bilaga VI. Det faktum att de olika 

fabrikörerna och databaserna kunde ha något olika klassificeringar av samma kemikalier 

måste tas hänsyn till vid både bearbetning av kemikalielistan och egenklassificering av 

blandningar 

 

Vid uppdatering av listor som inkluderar faromärkningar är det viktigt att även kontrollera att 

inte klassificeringen ändrats för de omärkta kemikalierna, då även dessa kan omklassificeras. 

Ett extremt exempel på detta påträffades under mitt arbete; en i kemikalielistan omärkt 

produkt kontrollerades mot företagets säkerhetsdatablad upptäcktes då vara omklassificerad 

som ”dödlig vid inandning”.  

 

På grund av tidsbrist så utfördes endast egenklassificering av en kemisk blandning. Vi undvek 

att helt utesluta denna del av arbetet då den ger en stor inblick i begränsningarna och 

komplexiteten vid arbete med kemikaliemärkning. Vid egenklassificering är det svårt att hitta 
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färdiga klassificeringar för ämnens spädningar. Att köpa prenumerationer på olika 

webbaserade kemikaliedatabaser och leta klassificeringar av de ingående kemikaliernas 

spädningar där eller på företags webbsidor är mycket vanligare än att själv göra prövningar på 

blandningen. Detta för att det är billigare samt att det ofta krävs etiska tillstånd för bland annat 

LD50 prövningar. Genom att produkter ibland skiljer sig något i klassificering beroende på 

vart man letar så är all information inte helt pålitlig. Det lättaste sättet att hitta klassificeringar 

är ofta att söka i databaser, dessa har stort utbud, men är inte lika pålitliga som företags 

klassificeringar och internationella klassificeringar. Det är därför viktigt att jämföra flera 

klassificeringar för samma ämne samt att den som klassificerar har erfarenhet av 

kemikalihantering för att kunna bedöma om informationen man hittar är sannolik [12]. Vid 

osäkerhet klassas en kemikalie hellre för högt än för lågt för att skydda användaren, men en 

för hög klassificering kan även komplicera förvaringen onödigt mycket. 

 

Vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt kommer substratenhetens arbete med 

egenklassificering av blandningar att fortsättas successivt för att vara färdigt till 1:a juni 2015. 

Kemikalielistan kommer fortfarande att behöva arbetas med för att hålla informationen 

uppdaterad, men förhoppningsvis kommer detta att vara enklare i framtiden då den blivit mer 

enhetlig både i utseende och innehåll, samt att länkar finns till var de senaste 

säkerhetsdatabladen för de skadliga kemikalierna hittades för att lätt kunna skriva ut dessa och 

på så sätt uppdatera även säkerhetsdatabladspärmarna.  

 

En slutsats som kunde dras utifrån arbetet är att; på grund av de uppenbara osäkerheterna och 

inkonsekvensen, kopplad till egenklassificeringar av blandningar, kommer målet att bevara 

det globalt harmoniserade systemet harmoniserat att vara nästintill omöjligt att uppnå. 
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