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Kemikalier fyller en viktig funktion i dagens svens-

ka samhälle och används i allt från medicin till 

kassakvitton. Produktionen inom EU beräknas öka 

med 330 % till år 2050, och samtidigt som kemi-

kaliernas välsignelser blivit svåra för samhället att 

klara sig utan ter sig en sådan explosiv utveckling 

något oroväckande i ett land där varningsklockor 

redan ljudit ett antal gånger om kemikaliesamhäl-

lets baksida. Därtill utgör den rent volymmässiga 

ökningen endast en av flera radikala omdaningar 

av kemikalielandskapet under de senaste trettio 

åren. Genomgripande förändringar av spridnings-

mönster har också skett, vilket gjort kemikaliernas 

vägar genom miljön och samhället betydligt svå-

rare att kartlägga. Parallellt med detta har ny kun-

skap komplicerat bilden av kemikaliers beteende i 

naturen. Sammantaget har dessa förändringar rest 

tvivel om hur mycket av kemikalieproduktionens 

negativa aspekter som faktiskt går att övervaka.

Utifrån denna centrala fråga undersöker förelig-

gande avhandling hur Naturvårdsverket och Ke-

mikalieinspektionen navigerar på ett problemfält 

präglat av osäkerhet. Det som studeras är den 

svenska kemikaliekontrollens logik och vad som 

händer med det implicita löftet om ett kontrol-

lerat kemikaliesamhälle som uttrycks av regering 

och riksdag, när det synas i sömmarna. Vad ryms 

inom övervakningssystemets sökljus, och vad lig-

ger bortom kontroll?

568

568



Bortom kontroll?
Den svenska kemikalieövervakningens logik

Simon Haikola

Bortom
 kontroll? D

en svenska kem
ikalieövervakningens logik 

Sim
on H

aikola 
 

 
 

2012

Linköping Studies in Arts and Science No.

Linköping Studies in Arts and Science No. , 2012

Department of Thematic Studies – Technology and Social Change

Linköping University

581 83 Linköping, Sweden

www.liu.se

Kemikalier fyller en viktig funktion i dagens svens-

ka samhälle och används i allt från medicin till 

kassakvitton. Produktionen inom EU beräknas öka 

med 330 % till år 2050, och samtidigt som kemi-

kaliernas välsignelser blivit svåra för samhället att 

klara sig utan ter sig en sådan explosiv utveckling 

något oroväckande i ett land där varningsklockor 

redan ljudit ett antal gånger om kemikaliesamhäl-

lets baksida. Därtill utgör den rent volymmässiga 

ökningen endast en av flera radikala omdaningar 

av kemikalielandskapet under de senaste trettio 

åren. Genomgripande förändringar av spridnings-

mönster har också skett, vilket gjort kemikaliernas 

vägar genom miljön och samhället betydligt svå-

rare att kartlägga. Parallellt med detta har ny kun-

skap komplicerat bilden av kemikaliers beteende i 

naturen. Sammantaget har dessa förändringar rest 

tvivel om hur mycket av kemikalieproduktionens 

negativa aspekter som faktiskt går att övervaka.

Utifrån denna centrala fråga undersöker förelig-

gande avhandling hur Naturvårdsverket och Ke-

mikalieinspektionen navigerar på ett problemfält 

präglat av osäkerhet. Det som studeras är den 

svenska kemikaliekontrollens logik och vad som 

händer med det implicita löftet om ett kontrol-

lerat kemikaliesamhälle som uttrycks av regering 

och riksdag, när det synas i sömmarna. Vad ryms 

inom övervakningssystemets sökljus, och vad lig-

ger bortom kontroll?

568

568


