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Förord 
Jag skulle först och främst vilja rikta ett tack till min handledare Jonas Anshelm, 
som med outtröttligheten hos en Duracell-kanin läst igenom utkast efter utkast och 
gjort samma språkliga markeringar gång efter gång, utan att någonsin få 
tillfredsställelsen av att se dem åtgärdade av mig. Din skarpa kritik och förståelse 
för såväl avhandlingsarbetets underbyggnad som ”the bigger picture” har varit helt 
ovärderlig. Bihandledare Per Gyberg har varit den perfekta side-kicken: med dina 
glada tillrop och insiktsfulla analytiska kommentarer har du förgyllt 
skrivprocessen.  
   Ett tack går ut också till alla trevliga, sympatiska och hjälpsamma kollegor på 
Tema som gjort de senaste fyra och en halv åren stundtals uthärdliga. Ett speciellt 
tack bör riktas till alla som suttit med i de seminariegrupper jag bevistat under min 
doktorandtid – Tvopp och P6 – samt till de seniora figurer – Boel Berner, Johan 
Sanne och Johan Hedrén – som vid mer än ett tillfälle gett mig konstruktiv kritik. 
Även Christina Lärkner förtjänar ett stort tack för alla de insatser med praktiska och 
administrativa saker som hon gjort åt mig, saker som jag aldrig klarat av att göra 
själv. Tack även till min slutseminarieopponent Rolf Lidskog för väldigt värdefulla 
kommentarer, samt till informanterna på Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen som alla behandlat mig med tillbörlig respekt. Jag riktar 
även ett stort tack till Henrik Skog för hans fenomenala arbete med 
omslagsdesignen, och till Isak Anshelm för att han låtit mig pryda avhandlingen 
med hans fina oljeskapelse. Även Hanna Sjögren förtjänar ett stort tack för att med 
god urskiljningsförmåga ha filtrerat Jonas ”brådskande” samtal till mig, samt för att 
hon gjort kontoret till en väldigt trivsam plats att vara på.  
   Slutligen också ett speciellt tack till Eva Danielsson som med en herkulisk insats 
lyckats stöpa om mitt manus – skrivet med osynligt bläck i rebusform! – i tryckbart 
skick.  
   Nu återstår endast för mig att likt en av Borges de Odödliga lägga mig ner och 
låta en fågel bygga bo på min hjässa. Jag har gjort mitt.  
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INLEDNING 

Inledning 
 
År 2011 kom Stefan Jarls dokumentärfilm Underkastelsen som redogör för hur 
mängden kemikalier som cirkulerar i samhället på bara en generation ökat explo-
sionsartat. Han illustrerar förändringen genom att jämföra resultatet av sitt eget 
blodprov med hans yngre kollega, Eva Röses. Den senares testresultat visar sig 
utgöra en veritabel palett av olika kemiska substanser vilka inte skulle ha åter-
funnits i hennes blod om testet gjordes 20 år tidigare. Röse reagerar med obehag 
inte så mycket på det faktum att hon utsätts för många okända ämnen utan sin 
vetskap, som att ämnena bevisligen samlas i hennes kropp. Av detta drar hon den 
naturliga slutsatsen att ämnena kommer att vandra vidare till hennes barn, och detta 
förhållande ställer tittaren inför den olustiga tanken på en människokropp som blir 
alltmer infiltrerad och påverkad av främmande, kemiska substanser ju längre tiden 
går. Vilka resultat kommer våra barns blodprover att ge, är den logiska följdfrågan.  
  Filmen bygger emellertid på fastare grund än endast den typen av bevis, som 
visserligen är retoriskt effektiva men något anekdotiska och vars betydelse det är 
svårt som tittare att ta till sig utan en vidare analys. Jarl har intervjuat ett flertal 
framstående forskare som alla uttrycker farhågor om att samhället har gjort sig 
beroende av kemikalier utan att någon kan förutsäga vilka konsekvenser detta 
kommer att få. Kemikalierna finns nuförtiden i princip överallt: i barnkammarens 
väggar och leksaker, i maten vi äter, i de förpackningar denna serveras i. Det är 
svårt och kanske omöjligt att nämna en vardagsmiljö där vi kan vistas utan att 
utsätta oss för någon typ av kemisk substans. Dessutom är det ett beroende som blir 
allt djupare; kemikalieproduktionen förväntas öka exponentiellt de kommande 40 
åren. 
  När jag ett drygt år efter Underkastelsens premiär bevistade Kemikalieinspek-
tionens Forum för Giftfri Miljö i Stockholm, noterade jag att det pratades mycket 
om Jarls film under kaffepauserna. Många uttryckte ogillande över regissörens 
metodologiska tillvägagångssätt och hans religiösa bildspråk, men den domine-
rande åsikten var ändå att Jarl lyft en väldigt viktig fråga till allmänhetens med-
vetande och att detta i grunden måste vara något positivt. Flera ansåg att detta var 
kanske det bästa sättet att nå ut med den problematik man på Kemikalie-
inspektionen givetvis redan kände till, men som man upplevde sig ha svårt att få 
upp på den dagliga agendan, där den hörde hemma.  
 Professorer, forskare och andra experter tycks således i regel hålla med Stefan 
Jarl om att detta är ett samhälleligt problem av stor vikt. I Underkastelsen är 
tonläget ödesmättat, närmast apokalyptiskt och tittaren kan lätt få intrycket av att vi 
står inför en annalkande katastrof. Den välkände tyske sociologen Ulrich Beck har 
uttryckt det som att vi dansar på vulkanens rand. Samtidigt kan vi läsa informa-
tionsbroschyrer om hur vi kan hålla koll på vilka ämnen som finns i produkterna vi 
köper, och i affären kan vi leta efter varumärkning som enkelt berättar för oss vad 
vi kan köpa utan att behöva oroa oss för vår eller någon annans hälsa. Det här 
systemet ger ett helt annorlunda intryck av den fråga som belyses av Jarl i så dystra 
ordalag: om det går så enkelt och korrekt att indela ämnena i säkra och osäkra, så 
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kan inte problemet vara oöverstigligt. Om man vänder blicken mot miljöpolitiken 
verkar även där råda en sorts kluvenhet inför vad vi faktiskt har att göra med här. Å 
ena sidan identifieras kemikalier som en så viktig fråga att den förtjänar ett eget 
miljömål, å andra sidan hör vi sällan eller aldrig någon politiker gå ut och varna för 
att kemikalierna i samhället utgör en akut fara för oss eller kommande generationer.  
  Kort sagt: kemikalieproblematiken verkar sväva i någon sorts limbo mellan 
olika riskdimensioner, mellan helt olika uppfattningar om vad som faktiskt är 
problemet och vad som står på spel. Kanske är det något speciellt svårfångat och 
undanglidande i dess karaktär som tillåter den en kameleontisk status av både icke-
fråga och ödesfråga. Kanske kan denna undanglidande kvalitet i sin tur förklaras av 
det faktum att det är en fråga som är allestädes närvarande och så komplex, att det 
är svårt att klä den i definitiva termer av risk och konsekvens. Ändå är ju detta 
precis vad de myndigheter som är satta att övervaka samhällets kemikalieflöden har 
i uppdrag att göra.  
  Denna avhandling placerar sig i skärningspunkten mellan kemikalie-
problematikens olika dimensioner: dess flyktighet och komplexitet, vetenskapens 
roll i dess reglering, dess kalkylbarhet och okalkylerbarhet, dess status som ödes-
fråga och den samtidiga relativa tystnad som omger den.  Jag vill utreda hur 
kemikalier kontrolleras i samhället, hur våra politiker betraktar kemikalieproblema-
tiken och hur den hanteras av våra miljögiftsövervakande myndigheter. Detta gör 
jag utifrån förutsättningen att vi idag faktiskt lever i ett utpräglat kemikaliesamhälle 
– ett samhälle där kemikalier ingår i stort sett i varje vara och produkt som går att 
köpa i affären, och där ingen människa därför kan undgå att komma i kontakt med 
kemikalier - och att vi lär göra det under överskådlig framtid.  
 

Den svenska kemikalieövervakningens förutsättningar 
Enligt gängse historieskrivning anges 1960-talet som det decennium då ett allmänt 
miljömedvetande vaknade i Sverige. 1  Rachel Carsons bok Tyst Vår (i Sverige 
utgiven 1963) brukar beskrivas som det verk som öppnade allmänhetens ögon för 
flera av de risker som industrisamhällets kemikalieproduktion gav upphov till, och 
tillsammans med Rolf Edbergs Spillran av ett moln (1966), Hans Palmstiernas 
Plundring, Svält, Förgiftning (1967) och Åke Edfeldts Kvicksilvergäddan (1969) 
bidrog den tveklöst till att på allvar föra upp miljögifterna på den politiska agendan 
under andra hälften av 60-talet.2 Lundgren förlägger startpunkten på den moderna 
miljödebatten i landet till Svenska Naturskyddsföreningens kvicksilverkonferens år 
1963.3 

1 Se t.ex. Anshelm, J (1995): Socialdemokraterna och miljöfrågan: En studie av framstegstankens paradoxer, s. 
14; Anshelm, J (2004). Det vilda, det vackra och det ekologiskt hållbara – Om opinionsbildningen i Svenska 
naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges natur 1943-2002, s. 40; Mårald, E (2007): Svenska miljöbrott och 
miljöskandaler, 1960-2000, s. 24. 
2 Anshelm, J (1995), s. 14. 
3 Lundgren, L (1989): Miljöpolitik på längden och tvären: Några synpunkter på svensk miljövård under 1900-
talet, s. 39. 
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  Redan ett drygt årtioende tidigare hade emellertid Svenska Naturskydds-
föreningen (SNF) slagit larm om kemiska bekämpningsmedels potentiellt skadliga 
effekter på naturen. Så tidigt som år 1950 började organisationen uppmärksamma 
DDTs övereffektivitet, vilken ledde till att även nyttiga insekter drabbades, och 
snart vidgades perspektivet till att inkludera andra, ännu mer kraftfulla och 
problematiska bekämpningsmedel bestående av organiska fosfater.4 Förgiftningen 
av naturen, vilket var de termer frågan oftast beskrevs i vid den här tiden, har 
alltsedan dess varit ett stående inslag på SNFs agenda, även om den tidvis hamnat i 
skuggan av mer dagsaktuella frågor, som till exempel striden om Vindelälven på 
60-talet.5  
  Den som så vill kan faktiskt vända tillbaka ända till slutet på 1800-talet för att 
identifiera rötterna till dagens svenska kemikaliekontroll. Lars J Lundgren, tidigare 
avdelningsdirektör på Naturvårdsverket, pekar ut 1874 års hälsovårdsstadga och 
1876 års arsenikförordning som en lämplig startpunkt för en översyn över miljö-
skyddets historia i Sverige.6 Som framgår av namnet på den senare, var det ett 
specifikt ämnes användning som därmed reglerades. Ett decennium senare, år 1906, 
ersattes arsenikförordningen av en något bredare giftstadga, vilken därefter upp-
daterades år 1943. Drygt tjugo år senare, år 1962, fördes begreppet ”hälsofarlig 
vara” in i den politiska vokabulären.7 
  Den långsamma utvecklingen på kemikalieregleringsområdet tog fart under 
1960-talet, med det årtiondets miljölarm om kvicksilver och bekämpningsmedel, 
och kemikalie- och miljögiftsfrågan kom att definitivt formuleras som ett politiskt 
problem. År 1963 inrättades Giftnämnden vilken som namnet antyder var helt 
inriktad på miljögifter. Efterhand breddades nämndens uppgift till att gälla fler 
typer av människoskapade ämnen och bytte i linje med den här förändringen namn 
till Produktvalsnämnden, vilken år 1986 blev Kemikalieinspektionen samtidigt som 
lagen om kemiska produkter trädde i kraft.8  
  1964 beslutade Socialdemokraternas partikongress att naturvårdsfrågorna 
skulle ges extra bevakning, det statliga Naturvårdsverket inrättades 1967 och året 
därpå offentliggjordes partiets första miljöprogram.9 Mer specifik uppmärksamhet 
fick kemikaliefrågorna med proposition 1973:17 – Med förslag till lag om hälso- 
och miljöfarliga varor m.m. och år 1978 beslutade riksdagen om inrättandet av ett 
nationellt miljöövervakningsprogram.  
  Under en riksdagsdebatt 1971 identifierade socialdemokraten Inga Thorsson på 
följande sätt det problem som kemikalieövervakningen var satt att lösa, med en 
formulering som låter giltig ännu idag och som sätter fingret på den gordiska 
knuten10 i alla antropogena miljöproblem i det industriella samhället: 

 

4 Anshelm, J (2004), s. 26. 
5 Anshelm, J (2004), s. 50-52. 
6 Lundgren, L (1989), s. 19. 
7 Lundgren, L (1989), s. 20. 
8 Lundgren, L (1989), s. 21.   
9 Se Anshelm, J (1995), s. 14-27. 
10 Beck, U (1995): Ecological politics in an age of risk, s. 39. 
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Förgiftningen av vår miljö har gått så långt att ingen av oss undgår dess 
verkningar. Inför ett senatsutskott sade den amerikanske biologen Barry 
Commoner på våren 1969; ”Den moderna teknologiska människan bär med sig 
strontium-90 i benbyggnaden, jod-131 i sköldkörteln, DDT i fettvävnaderna och asbest i 
lungorna.” Det är drastiskt uttryckt — och drastiska och snabba åtgärder är sannerligen 
nödvändiga.  
   Men också i detta sammanhang skulle jag vilja anlägga vissa mer principiella och 
långsiktiga synpunkter. Att skydda hälsan och förebygga sjukdomar genom en så långt 
möjligt giftfri miljö, att säkra en naturlig balans i växt- och djurvärld, att så planera för 
utnyttjandet av de naturliga resurserna att möjligheten till kontakt med orörd och 
oskadad natur bevaras — allt detta är nu allmänt erkänt som oundgängliga och 
trängande viktiga skyldigheter för samhälle och näringsliv.  
   På sikt är det som sagt en fråga om överlevandet, en fråga om hur länge jordens totala 
resurser kommer att räcka till för en allt snabbare växande befolkning. 
Världsfattigdomens kris måste lösas med jordbruksmodernisering och industrialisering, 
säger vi oss med rätta. Men det är just de processerna och den urbanisering som följer i 
deras släptåg, som tillsammans med befolkningstillväxten skapar de allt allvarligare 
miljö-problemen. Därigenom blir människan sin egen värsta fiende.11  
 

Det finns ett antal motiv, varav flera rymmer motsägelser och motsättningar, som 
är värda att framhålla i berättelsen om miljögiftsövervakningens utveckling sedan 
Thorsson höll sitt anförande för över fyrtio år sedan.  
  Det första är epistemologiskt präglat och beskriver framväxten av kunskap om 
problemområdets beskaffenhet. Sedan miljöövervakningsprogrammet inrättats på 
1970-talet, och egentligen redan innan dess, har miljöövervakning och miljöforsk-
ning självklart bidragit till en ackumulerad kunskap om hur kemikalier är upp-
byggda, hur de beter sig i naturen och med vilka risker för människa och miljö de 
är förknippade. I linje med detta förefaller det rimligt att förvänta sig att visionen 
om en giftfri miljö faktiskt kan komma att förverkligas inom en överskådlig fram-
tid, eller åtminstone en approximation av den.  
  Emellertid rymmer det epistemologiska motivet även en radikalt annorlunda 
tendens, som istället utgörs av en alltmer tilltagande komplexitet. Under tiden som 
kunskapen om vissa specifika ämnen tagit imponerande steg framåt, liksom 
givetvis kunskapen om naturliga och kemiska processer och om ekosystems sätt att 
fungera, har kemikalieproduktionen ökat med hisnande proportioner. År 2010 
beskriver Kemikalieinspektionen dagens situation på följande sätt: ”Uppskatt-
ningsvis saknas adekvat kunskap om ca 86 procent av de ca 2-3000 högvolym-
ämnena. För övriga ca 30 000 ämnen som tillverkas eller importeras i volymer över 
1 ton per företag är sannolikt bristen på kunskap ännu större.”12 I framtiden för-
väntas kemikalieproduktionen öka med 330 % till 2050.13 Det handlar inte längre 
framförallt om bekämpningsmedel; kemikalier är idag viktiga beståndsdelar i 
läkemedel, mat, förpackningar, elektronik, med mera.  

11 Riksdagens protokoll 1971:9. 
12 Kemikalieinspektionen (2010), Rapport nr. 2, Kemisk industri ur ett ekonomiskt perspektiv, s. 11; för liknande 
citat se t.ex. Kemikalieinspektionen (2011d), Handlingsplan för en giftfri vardag 2011-2014: Skydda barnen 
bättre s. 12. 
13  Kemikalieinspektionen (2008b), Rapport nr. 1, Produktval, substitution och tillsyn: Rapport från ett 
regeringsuppdrag, s. 28; se vidare t.ex. Kemikalieinspektionen (2011), PM nr. 1, Internationell förekomst av 
ekonomiska styrmedel på kemikalieområdet. 
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  Parallellt med en faktisk ökning av kemikaliemängden, sett såväl till totalvolym 
som till antalet unika ämnen, har de vetenskapliga framstegen också väckt insikt 
om kemikalieproblematikens enorma komplexitet, på ett sätt som hos kemikalie-
forskare aktualiserat den gamla epistemologiska truismen, att ju mer vi tar reda på, 
desto mer vet vi att vi inte vet.14 Till bilden hör även andra komplicerande faktorer, 
som exempelvis en radikal förändring av själva industrilandskapet. Vid tiden för 
miljöövervakningsprogrammets födelse kunde övervakningen med rätta inriktas på 
enstaka industrier, så kallade punktkällor, som stod för den huvudsakliga förgift-
ningen av miljön. Idag är den förgiftning som sker från sådana punktkällor endast 
en liten del av helhetsbilden, som istället präglas av långväga lufttransporter av 
ämnen, diffus spridning via varor och så vidare.15  
  Den diffusa spridningen är därtill starkt kopplad till en annan förändring av 
kemikaliefrågan, nämligen dess ökning i rumsligt omfång. Om 1900-talets första 
sextio år av väldigt begränsad kemikaliekontroll kan beskrivas som en tid av lokala 
problem, så utgjorde den första tioårsperioden av förhöjt miljömedvetande, från 
början av sextiotalet till början av sjuttiotalet, en tid av nationella miljöproblem. 
Sedan mitten av åttiotalet har kemikalieproblematiken identifierats som ett globalt 
problem, vilket därmed till stor del ligger utanför svenska politikers kontroll. 16 
Kunskapsackumuleringen till trots kan historien alltså likaväl beskrivas som en 
nettoökning av kunskapsunderskottet, av den som vill uttrycka sig i så absoluta 
termer.  
  Ett andra motiv i berättelsen om den svenska miljögiftskontrollen, vilket är 
intimt kopplat till det första, handlar istället om problemidentifiering: vilken 
karaktär har kemikalieproblematiken och hur kommer vi tillrätta med den? Jonas 
Anshelm har i sin historiska analys av Socialdemokraternas miljöpolitik beskrivit 
hur partiet inledningsvis, på 60-talet, framställer de då nyss upptäckta miljöpro-
blemen som resultatet av en bristande statlig kontroll av det industrikapitalistiska 
samhällets avigsidor. I den socialdemokratiska problemformuleringen konstitueras 
ett förhållande mellan ekonomisk tillväxt och miljöförgiftning som präglas av 
spänning men däremot inte en essentiell motsättning. Den ekonomiska tillväxten 
ger upphov till miljöproblem men även till lösningarna på samma problem, vilket 
ställer krav på en fortsatt tillväxt och en stark stat som kan hålla denna under 
uppsikt. Med denna verklighetsbeskrivning lyckas Socialdemokraterna inte endast 
med att framställa sig själva som det enda trovärdiga regeringsalternativet, utan 
även med att signalera en stark utvecklingsoptimism och övertygelse om att 
miljöproblemen är hanterbara.17 Statsvetaren Lennart Lundqvist beskriver på ett 
liknande sätt den svenska miljövården som från begynnelsen – år 1963 instiftades 
Naturvårdsnämnden, vilken år 1967 blev Statens Naturvårdsverk – präglad av idén 

14 Se Thelander, J & Lundgren, L (1989), s. 47.  
15 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2007d), Rapport 7/07, Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?; 
Kemikalieinspektionen (2010), rapport nr. 2; Lundgren, L (1989), s. 99.  
16 Lundgren, L (1989, s. 39-57). Lundgren delar in den svenska miljöpolitiken under 1900-talet i tre faser: Fas I 
1901-1915, Fas II 1962-1973, och Fas III 1985 och framåt.  
17 Anshelm, J (1995), s. 14ff. 
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att miljövårdsintressen måste avvägas mot industriella intressen.18 Erland Mårald 
visar i sin historiska studie av svenska miljöbrott att avvägningstanken var central 
redan i de allra första ansatserna som gjordes till vad som decennier senare skulle 
utvecklas till en klart definierad miljöpolitik, vid 1900-talets början.19 Samma sak 
visar Lars Lundgren i sin översikt över 1900-talets svenska miljöpolitik.20 
  Efterhand sker emellertid en förändring, i takt med att insikten om problem-
områdets beskaffenhet och komplexitet växer. 1970-talet präglas av nya miljölarm, 
en häftig kärnkraftsdebatt och oljekris, händelser och episoder som utgör grogrund 
för ifrågasättanden av själva idén om evig tillväxt och som öppnar för frågan om 
förgiftning av människor och miljö kanske är endogen för det industriella 
samhället.21 För första gången ifrågasätts således möjligheten av att ha en kon-
trollerad miljöförgiftning. Den här pendlingen mellan att förlägga lösningen till 
problemet innanför och utanför ramarna för det industriella samhället präglar sedan 
dess miljögiftsövervakningens utveckling. Förhoppningen – kristalliserad i be-
greppet hållbar tillväxt - om att med mer ekonomisk tillväxt kunna komma tillrätta 
med de svårdefinierade miljöproblem som uppstår genom densamma, kan ses som 
ett försök att lösa upp den gordiska knut som Thorson pekar på i citatet ovan.22 Hur 
förhållandet mellan kemikalieproblematiken och den ekonomiska tillväxten 
beskrivs bestämmer också hur möjligheten att uppnå en giftfri miljö kan betraktas. 
Så har till exempel regleringen och utfasningen av kända miljöbovar som DDT och 
PCB kommit att utgöra varnande symboler för hur illa det kan gå om industriella 
processer släpps fria utan övervakning, men samtidigt också för samhällets förmåga 
att med politiska satsningar upprätta kontroll över industrisamhällets avigsidor.   
  Den amerikanska STS-forskaren Sheila Jasanoff beskriver i sin artikel om 
framväxten av Environmental Protection Agency (EPA) i USA en skiftning i 
problemidentifiering som i viktiga drag liknar den som sker i Sverige mellan 60- 
och 70-talet. De initiala förväntningarna på myndigheten och dess verksamhet från 
Nixons Vita Hus år 1970 förklarar hon så här:”As far as the White House was 
concerned, the harms that the new agency was asked to redress were real and 
observable, capable of abatement, not speculative or lying in some dim and 
indiscernible future“. 23  När William Ruckelshaus, den första direktören, gör 
comeback på posten på 80-talet märker han dock en radikal förändring i 
myndighetens självbild, från att ha jobbat med förutsättningen att kunna upprätta 
tydliga säkerhetsgränser för farliga kemikalier, till att arbeta utifrån uppfattningen 
att kemikalieverkligheten är alltför komplex för att tillåta fällandet av några säkra 
omdömen.24  
  Det tredje och sista motivet i miljögiftsövervakningens historia som jag ska 
beröra här i inledningen utgörs av idén om det hållbara samhället. Det är direkt 

18 Lundqvist, L (1971): Miljövårdsförvaltning och politisk struktur, s. 125ff.  
19 Mårald, E (2007), s. 19ff. 
20 Lundgren, L (1989), s. 12.  
21 Anshelm, J (1995), s. 37-43. 
22 Beck, U (1995), s. 39. 
23 Jasanoff, S (1992). “Science, Politics, and the Renegotiation of Expertise at EPA”, s. 198. 
24 Jasanoff, S (1992). 
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relaterat till det föregående motivet, eftersom det uppstår i spänningen mellan 
insikten om den ekonomiska tillväxtens destruktiva sidor och oviljan att initiera en 
miljöpolitik som på allvar utmanar tillväxtens prerogativ. Visionen om hållbar 
tillväxt kan betraktas som ett försök att lösa upp industrisamhällets gordiska knut, 
som ett utslag av en dröm om att vi trots de senaste decenniernas hotfulla varningar 
om annalkande miljökatastrofer på rationella grunder ändå kan förvänta oss 
fortsätta som vanligt, med endast smärre institutionella justeringar.25 Miljögiftspro-
blematiken har inom ramen för det nationella miljömålsarbetet identifierats som en 
nödvändig fråga att komma tillrätta med för att det hållbara samhället ska kunna 
förverkligas.26 Därmed har miljögiftsövervakningen av regering och riksdag också 
tilldelats en central roll i upprätthållandet av den politiska garantin om det legitima 
i föreställningen om hållbar tillväxt.  
  Det finns åtminstone ytterligare två utvecklingstendenser inom miljögiftsöver-
vakningen som kan vara värda att nämna som hastigast. Den första är professiona-
liseringen, eller ”teknokratiseringen” som den benämns i Lundqvists miljövårds-
historik, vilken byggts in i den statliga miljövården från och med inrättandet av det 
statliga Naturvårdsverket 1967, och som inneburit att ideella organisationer och 
lekmän - vilka innan en mer organiserad miljövårdspolitik började föras av riks-
dagspartierna varit drivande och ytterst delaktiga i utformningen av de miljövårds-
åtgärder som beslutades - uteslutits från det offentliga problemformulerings-
rummet.27 Den andra rör individualiseringen av ansvarsfrågan som gör sig gällande 
från och med 80-talet, vilken innebär att den officiella miljöpolitiken delegerar 
ansvar för samhällets aggregerade miljöpåverkan till den enskilda individen 
(snarare än att stipulera storskaliga lösningar som den enda framkomliga vägen till 
ett hållbart samhälle).28 Det är emellertid framförallt de tre första motiven som är 
viktiga att uppmärksamma för att få erforderlig förförståelse av den problematik 
som ska behandlas i föreliggande avhandling. Kemikaliekontrollen i Sverige idag 
framhålls ofta som unikt progressiv, anrik och välutvecklad, men sällan sätts 
verksamhetens resurser i relation till den faktiska mängd kemikalier som cirkulerar 
på marknaden. I nyheterna hörs ofta larm om enstaka ämnen som identifierats som 
potentiella hälso- eller miljörisker, men nästan alltid behandlas detta som isolerade 
problem som inte sätts i sin naturliga kontext: ett samhälle som är helt genomsyrat 
av potentiellt farliga ämnen. Det är med andra ord en väldigt svårfångad pro-
blematik som de kemikalieövervakande myndigheterna är satta att bevaka, och de 
tre motiv jag redogjort för i det föregående är ett försök från min sida att åtmin-
stone belysa konturerna för det område jag kommer att röra mig på i avhand-
lingen.29  
 

25 Se t.ex. Dryzek, J (1997): The politics of the Earth: Environmental discourses, s. 123ff. 
26 Proposition 1997/98:145 Svenska miljömål - Miljöpolitik för ett hållbart Sverige. 
27 Lundqvist, L (1971), s. 217. 
28 Se Anshelm, J (1995), s. 164-166; Anshelm, J (2004), s. 144-152; Mårald, E (2007), s. 90.  
29 För ett internationellt perspektiv på olika miljödiskurser, se t.ex. Dryzek, J (1997). 
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Problemformulering 
Det finns idag en omfattande litteratur om olika typer av riskreglering vars gemen-
samma nämnare är en uppfattning om att dagens samhälle präglas av antropogena 
risker och de styrmekanismer som inrättats för att komma till rätta med dessa. 
Föreliggande avhandling kan lämpligen placeras i denna kontext.  
  Avhandlingen utgår från förutsättningen att kemikaliekontroll och 
miljögiftsövervakning är ett politiskt svar på den fråga som staten tvingats ta 
ställning till alltsedan formeringen av ett allmänt miljömedvetande på 1960-talet 
låtit kemikaliernas skadeverkningar formuleras som politiskt problem. Enkelt 
uttryckt lyder den så här: kan staten garantera att de risker för natur och människa 
som samhället implicit accepterar genom att göra sig beroende av en ständigt 
ökande kemikalieproduktion, är under kontroll?  Miljöövervakningen, en 
övergripande term som inkluderar miljögifts- och kemikalieövervakning (för 
begreppsutredning, se nedan under Vad är miljöövervakning?), är det jakande 
svaret på den frågan. Beroendet i det senindustriella samhället av stora, komplexa 
system är, vilket är närmast tautologiskt att påpeka, korrelerat mot behovet av 
garantier för deras funktionalitet.30 Jag betraktar kemikaliekontroll som en sådan 
garanti och anser det därför vara viktigt att kritiskt granska verksamheten i syfte att 
se vad som döljer sig bakom det politiska löftet om kontroll.  
  Med avseende på begreppet kritik tycker jag vidare det är viktigt att klargöra 
två ståndpunkter: för mig handlar kritik varken om den rent negativa syssel-
sättningen att belägga personer eller organisationer med fel, brister och misstag, 
eller om den i forskningssammanhang i min mening lika malplacerade aktivitet 
som består av banal dekonstruktion (i bemärkelsen att plocka isär utan att bygga 
upp; inte i den av Derrida avsedda innebörden). Angående det första så anser jag 
mig varken kvalificerad eller berättigad att kritisera någon av de individers arbete, 
vilka jag träffat direkt eller indirekt under studiens gång. Gällande det andra, så bör 
jag emellertid inte heller avstå från att dra sådana slutsatser som jag anser följer 
logiskt av den analys jag gjort, eftersom jag tycker det är fegt eller slött på gränsen 
till tjänstefel och att det med nödvändighet skulle leda till en ganska platt och 
meningslös avhandling. Det är också detta jag avser med begreppet kritik: att 
utifrån dekonstruktion göra en konstruktion, om inte av en lösning så åtminstone av 
en slutsats. Förhoppningsvis har jag lyckats med det.  
  Det som ska kritiskt granskas då, är alltså en verksamhet som jag menar är 
central för dagens senindustriella samhälle, både som unik företeelse och som 
generiskt exempel på en grundläggande, samhällelig rationalitet. Det är med denna 
typ av kritiska granskningar som den samhälleliga forskningen kan bidra till en 
bättre diskussion om det goda samhället, och i längden förhoppningsvis även till ett 
bättre samhälle.   
 

30 Se t.ex. Collins, H & Pinch, T (1998): The Golem at large: What you should know about technology; Edwards, 
P (2003): Infrastructure and modernity: Force, time and social organization in the history of sociotechnical 
systems; Hughes, T (1983): Networks of power: electrification in Western society, 1880-1930. 
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Syfte och frågeställning 
Det som ska undersökas, således, är vilka principer – både formaliserade och osyn-
liga – som styr övervakningsverksamheten och hur de två centrala kontrollmyndig-
heterna – Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen - förhåller sig till osäker-
heten på det område de är satta att övervaka. Därtill kommer en historisk bak-
grundsstudie att göras som undersöker den officiella politiska diskursen kring 
miljögiftsövervakning, utifrån propositioner och statliga utredningar.  Syftet med 
detta är att utreda vilka föreställningar om kemikaliekontrollens möjligheter, 
begränsningar och ansvar som formuleras från detta håll. Anledningen till att jag 
kallar detta för den officiella politiska nivån, är att jag inte betraktar förhållandet 
mellan regering/riksdag och myndigheter som en enkel linjär och hierarkisk 
relation där förstnämnda instanser utfärdar direktiv som implementeras av de 
senare. Min uppfattning är tvärtom att politik är något som utförs i allra högsta grad 
även på myndighetsnivå.  
  Den officiella politiska nivån undersöks för att utreda vilken övergripande, 
samhällelig funktion kemikaliekontrollen tilldelas härifrån och vilka officiella före-
ställningar om den svenska kemikaliepolitikens betingelser som ligger bakom dess 
formulering, medan myndighetsnivån studeras för att åskådliggöra hur kemi-
kaliepolitik praktiseras och hur myndigheterna förhåller sig till de officiella 
politiska föreställningarna om kemikaliekontrollens möjligheter och begränsningar. 
När det gäller myndigheternas verksamhet är det en specifik logik jag är ute efter 
att identifiera.  
  Det är även min ambition att relatera kemikaliekontrollen som fenomen till en 
vidare samhällelig kontext i syfte att kunna resonera kring vilken funktion den 
spelar för samhällets funktionalitet och legitimitet. Sammantaget, hoppas jag, 
kommer avhandlingen att ge en skarptecknad bild av vilka mekanismer som styr 
upprätthållandet av kontroll över komplexa, osäkerhetspräglade kunskapsområden i 
det senindustriella samhället.  
  Mina forskningsfrågor kan indelas i två huvudgrupper efter de två nivåer som 
undersöks: 
 
Vad ryms i det politiska löftet om en fungerande kemikaliepolitik? 

- Vilka föreställningar om miljögiftsövervakningens möjligheter och begräns-
ningar kommer till uttryck i miljöpolitiska SOUer och propositioner? 

- Vilka epistemologiska föreställningar kommer till uttryck? 
- Hur behandlas osäkerhetsdimensioner i materialet? 
- Vilka slutsatser drar man av identifierade osäkerheter? 

 
 
 
Hur ser kemikaliepolitiken ut i praktiken? 

- Vilka är de huvudsakliga problemdimensioner som identifieras av Natur-
vårdsverket och Kemikalieinspektionen (vad gäller kemikalier)? 

- Vilka slutsatser drar myndigheterna av de identifierade problemen? 
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- Vilka epistemologiska föreställningar kommer till uttryck? 
- Vilken relation har myndigheterna till andra aktörer i samhället: forskar-

världen, industrin, EU? 
- Vilka konkreta verktyg (undersökningsmetoder, regulatoriska styrmedel osv) 

tillämpar myndigheterna i sin verksamhet? 
- Hur omsätts nyckelbegrepp som förekommer inom miljöpolitiken (såsom 

early warning, försiktighetsprincipen, produktvalsprincipen) i den praktiska 
verksamheten? 

- Varför ser kemikaliepolitiken ut som den gör? 
 
Innan framställningen kan ta sin början kan det vara lämpligt att jag gör en över-
siktlig redogörelse för organiseringen av svensk miljögiftsövervakning och kemi-
kaliekontroll. Jag kommer endast att uppehålla mig vid sådana aspekter som är 
relevanta för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om vilka myndigheter 
och instanser som är sysselsatta inom kemikaliekontrollen och hur det juridiska 
ramverket ser ut.  
 

Vad är miljögiftsövervakning? 
Miljögiftsövervakning är en verksamhet som sorterar under det bredare begreppet 
miljöövervakning, vilket är ett brett begrepp som egentligen täcker in all den 
verksamhet som ägnas åt att undersöka miljön i syfte att identifiera tillstånd och 
förändringar. I Sverige har detta gjorts i Naturvårdsverkets regi sedan 1978 och 
alltsedan dess har övervakningen haft den dubbla funktionen av faktisk kontroll av 
huruvida miljöpolitiken fungerar (det vill säga att miljön inte förstörs), och 
symbolisk kontroll som ger bekräftelse på att den gör det.  
  Det statligt finansierade miljöövervakningsprogrammet engagerar en mängd 
aktörer på olika nivå: kommuner, länsstyrelser, privata- och semiprivata företag, 
forskningsinstitut, universitet och statliga myndigheter. All den övervakning som 
görs inom ramen för den nationella delen av programmet drivs och planeras av 
Naturvårdsverket, som också är ansvarigt för att samordna den övervakning som 
görs inom den regionala delen av programmet. I den senare utförs övervakningen 
av länsstyrelser. Det är således en vittförgrenad verksamhet som är ägnad att 
säkerställa miljöns goda tillstånd, och ett komplext system som ställer stora krav på 
samordning och syntetisering av resultat.  
  Miljöövervakningen är idag inrättad efter två huvudsakliga, institutionaliserade 
system. För det första finns det nationella miljöövervakningsprogrammet, vilket 
alltså administreras av Naturvårdsverket (med undantag för programområdena Kust 
& Hav och Sötvatten, vilka sedan 2011 administreras av Havs- och Vattenmyndig-
heten). Detta är indelat i tio programområden, av vilka merparten täcker in olika 
typer av miljöer, och två har mer övergripande karaktär (de två sista i listan nedan). 
De tio programområdena är: 

 
- Fjäll 
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- Jordbruksmark 
- Kust och hav 
- Landskap 
- Luft 
- Skog 
- Sötvatten 
- Våtmark 
- Hälsorelaterad miljöövervakning 
- Miljögiftssamordning 

 
Idén med programindelningen är att diversifiera övervakningen och rikta specifika 
insatser mot de huvudsakliga miljöer som finns i landet. De mer övergripande 
områdena har inrättats för att hantera det faktum att till exempel miljögifts-
problemet är aktuellt i flera eller samtliga programområden och därtill en så viktig 
fråga att den motiverar extra uppmärksamhet.  
  Parallellt med miljöövervakningsprogrammet finns miljömålssystemet, vilket 
inrättades med proposition 1997/98:145 Svenska miljömål - Miljöpolitik för ett 
hållbart Sverige. Grundläggande för systemet är visionen om det hållbara 
samhället; de 16 miljömålen har identifierats som nödvändiga för att det hållbara 
samhället ska kunna realiseras. I linje med detta finns det ett tydligt uttalat 
generationsperspektiv i den övergripande miljömålsformuleringen, som anger att 
nästa generation ska kunna växa upp i ett samhälle där alla stora miljöproblem är 
lösta.  För varje miljömål finns det en ansvarig myndighet med uppgift att följa upp 
vilket arbete som görs för att målet ska uppfyllas och att kontinuerligt rapportera 
utvecklingen till miljömålsrådet.  
 
De 16 miljömålen är: 
 

- Begränsad klimatpåverkan 
- Frisk luft 
- Bara naturlig försurning 
- Giftfri miljö 
- Skyddande ozonskikt 
- Säker strålmiljö 
- Ingen övergödning 
- Levande sjöar och vattendrag 
- Grundvatten av god kvalitet 
- Hav i balans samt levande kust och skärgård 
- Myllrande våtmarker 
- Levande skogar 
- Ett rikt odlingslandskap 
- Storslagen fjällmiljö 
- God bebyggd miljö 
- Ett rikt växt- och djurliv 

15 
 



INLEDNING 

 
Det finns alltså en gemensam nämnare mellan miljöövervakningsprogrammet och 
miljömålssystemet i det att båda bygger på principen om diversifiering och 
representativitet, att utifrån varierade, specificerade undersökningar kunna säga 
något allmänt och generaliserat.  I den rationalistiska övervakningslogiken går det 
att se en stark kontinuitet från miljöövervakningens tillkomst på 1970-talet till dags 
dato. 31  För både det nationella miljöövervakningsprogrammet och miljömåls-
systemet gäller att frågan om miljögifter är gränsöverskridande och aktualiseras 
inom flera av de separata områdena. Inom miljöövervakningsprogrammet har man 
således inrättat ett speciellt programområde för att samordna den miljögiftsöver-
vakning som utförs inom de andra enskilda programområdena. På samma sätt finns 
det inom miljömålssystemet ett separat mål som avser miljögifter, samtidigt som 
kemikalier har betydelse för flera av de andra målen.  
  Huvudfåran inom miljöövervakningen har alltid utgjorts av så kallad indikator-
baserad övervakning, en funktion som befästes med införandet av miljömåls-
systemet 1998, vilket bygger på indikatorbaserad uppföljning. Indikatorer fungerar 
som en form av förmedlande länk mellan den svårtolkade naturen och miljö-
övervakningen; indikatorerna är de konkreta frågor som miljöövervakningen ställer 
för att få svar på mer generella frågeställningar. Exempelvis utgör mätningar av 
ämnet bensen i luft en indikator på huruvida miljömålet Frisk Luft uppföljs eller 
inte. En viktig del av miljöövervakningen och miljömålsarbetet består därför i att 
identifiera lämpliga indikatorer. Övervakningen består huvudsakligen i att mäta 
halter i naturen för att sedan jämföra dessa med uppsatta gränsvärden. Denna 
passiva övervakning av miljön är endast den ena sidan av kemikaliekontrollen i 
landet. Den andra delen utgörs av aktiv reglering och aktiv tillsyn av företags 
produktion och hantering av kemikalier. Medan Naturvårdsverket är den centrala 
aktören när det gäller den passiva övervakningen är Kemikalieinspektionen 
huvudrollsinnehavaren gällande den senare typen av kontroll.  
  Det som undersöks i föreliggande avhandling är miljögiftsövervakning, vilket 
bör betraktas som en del av den bredare aktivitet som kallas miljöövervakning. Det 
ska emellertid klargöras att jag här rör mig på ett territorium där definitioner och 
gränsdragningar mellan olika aktiviteter av administrativa och organisatoriska skäl 
är väldigt viktiga, och att jag i min analys till stor del överskrider sådana gränser. 
Ofta hänvisar termen miljöövervakning till den verksamhet som utförs inom ramen 
för det nationella miljöövervakningsprogrammet, och i denna den kanske 
vanligaste betydelsen består miljöövervakning nästan uteslutande av framtagandet 
av data (angående ämneshalter i miljön med mera), som sedan (eventuellt) 
processas i senare led vilka inte räknas till den egentliga miljöövervakningen. 
Naturvårdsverkets arbete skulle enligt den här begreppsdefinitionen till stor kunna 
sägas utgöras av just miljöövervakning, medan Kemikalieinspektionens arbete inte 
skulle göra det. Jag har min avhandling tagit mig friheten att själv definiera 
gränserna för mitt undersökningsområde och att självsvåldigt kalla detta område för 

31 Duit, A (2002): Tragedins institutioner: Svenskt offentligt miljöskydd under trettio år, s. 226ff; Mårald, E 
(2007), s. 140f. 
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miljögiftsövervakning, vilket jag använder synonymt med termerna kemikalie-
kontroll, kemikalieövervakning och miljögiftskontroll. Likställandet av de två 
termerna kan sannolikt väcka reaktioner eftersom kemikaliekontroll implicerar 
sysslor som registrering av kemiska ämnen, statistiska gallringar bland databaser 
och så vidare, vilka inte har direkt med övervakning av miljön att göra. Jag har 
emellertid velat koppla ihop sådana sysslor som utgör viktiga länkar i vad som, 
tagna tillsammans, utgör ett helhetligt system av kemikaliekontroll. 32 Det finns 
enligt mig en viktig poäng med att på detta sätt åskådliggöra ett sammanhang som 
annars svårligen blir tydligt, just på grund av administrativa rationaliseringar och 
gränsdragningar. Således tillämpar jag en kvalitativ definition av termen miljögifts-
övervakning/kemikaliekontroll snarare än en administrativ. Det ska också klargöras 
att jag i avhandlingen använder termen kemikaliereglering endast när det gäller 
Kemikalieinspektionens arbete, och inte Naturvårdsverkets.   
 

Miljögiftsövervakningens formella logik och dess problem 
Åtminstone sedan år 1941 har svensk kemikaliekontroll byggt på principen om 
företagens egenansvar för den egna miljöpåverkan, då regler om skydd mot 
vattenförorening togs in i vattenlagen.33 Tanken bakom de nya reglerna var att de 
som släppte ut avloppsvatten själva skulle bedöma vilka skyddsåtgärder som var 
tillämpliga och vidta dessa. Genom en särskild förprövningskungörelse år 1956 
lades ytterligare en princip till miljökontrollsystemet, som gick ut på att vissa 
industrier skulle åläggas en skyldighet att i förväg söka tillstånd för sin verksamhet. 
Med 1969 år miljöskyddslag befästes ordningen genom inrättandet av en särskild 
koncessionsnämnd, vilken sattes att hantera industriella tillståndsärenden. De 
avvägningsprinciper som denna hade att arbeta enligt, och vilka ännu är giltiga, var 
att dess beslut skulle vara tekniskt möjliga, ekonomiskt rimliga och miljömässigt 
motiverade. 34  Historien visar dessvärre att det miljömässigt motiverade sällan 
sammanfallit med de två andra kriterierna.35 
  Enligt rådande ordning har företagen fortfarande ett relativt stort ansvar för den 
egna produktionen, vilket förstärkts genom införandet av den europeiska kemi-
kalielagstiftningen REACH. Denna förlägger, utifrån motiveringen att reglerande 
myndigheter är överbelastade, ansvaret för att genomföra vissa grundläggande 
miljötester på ämnena inom den egna hanteringsprocessen (överstigandes en viss 
volym) och allmänt att ha kunskap om vilka ämnen detta gäller.  
  Utöver denna viktiga princip, utgör koncessionsprövningen fortfarande en 
grundläggande del av kontrollen. Formellt ser regleringskedjan ut som följer: 
prövning – tillståndsbeslut (fattas av aktuell tillsynsmyndighet, vilket ofta är Kemi-
kalieinspektionen) – villkor (formuleras av tillsynsmyndigheten i dialog med föro-

32 Vilket inte innebär att jag gjort en symmetrisk beskrivning av systemets olika delar. T.ex. har jag inte alls 
uppehållit mig vid den länk som utgörs av utförare (såsom Svenska Miljöinstitutet – IVL) eller den som utgörs 
av fristående forskningsmyndigheter, såsom SLU.  
33 Lundgren, L (1989), s. 32. 
34 Lundgren. L (1989), s. 33ff. 
35 Se t.ex. Lundqvist, L (1971), passim; Duit, A (2002), passim; Lundgren, L (1989), s. 88-91. 
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renaren, och stipulerar vilka miljöskyddsåtgärder som krävs för fortsatt eller 
påbörjad verksamhet) – kontrollprogram (specificerar hur kontroll ska ske i 
fortsättningen) - kontroll (kallas även tillsyn) – sanktioner (om kontrollen visar på 
ouppfyllda villkor). Tillsynsansvaret för kemikalier är i Sverige fördelat på 
Kemikalieinspektionen, kommuner, länsstyrelser och vissa andra myndigheter.36  
  Därtill kommer framförallt två andra principer vilka är formellt styrande inom 
kemikaliekontrollen: substitutionsprincipen och försiktighetsprincipen. Båda är 
inskrivna i miljöbalken. Den förra innebär att företag alltid ska ersätta ett bevisat 
miljöfarligt ämne med ett mindre farligt ämne, och den senare går ut på att 
osäkerhet gällande ett ämnes miljöfarlighet inte ska kunna användas som 
motivering för att avvakta med reglering. Med andra ord utgör försiktighets-
principen en formell och juridiskt verksam legitimering av restriktiva åtgärder av 
den reglerande myndigheten i fall då det råder osäkerhet om ett ämnes egenskaper 
och beteende i miljön. Jag kommer att uppehålla mig vid tillämpningen av 
substitutionsprincipen och försiktighetsprincipen i kapitlet om Kemikalieinspek-
tionen.   
 

Styrande överenskommelser och lagar 
Bortsett från de två ramverk som utgörs av miljöövervakningsprogrammet och 
miljömålssystemet, och de formella kontroll- och regleringsprinciper som redo-
gjordes för ovan, finns det ett antal lagar och internationella överenskommelser 
som reglerar hur kemikalier hanteras inom Sverige. Den svenska miljöbalken inne-
håller vissa regler för kemiska produkter och sanktionsbestämmelser för miljöbrott. 
Främst är det emellertid den europeiska kemikalielagstiftningen REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) som reglerar 
produktionen och spridningen av kemiska ämnen i landet. Idén om företagens 
egenansvar återkommer här i form av krav på företag som hanterar (producerar 
eller importerar) kemiska ämnen att registrera dessa hos den Europeiska kemikalie-
myndigheten ECHA (European Chemicals Agency). Bortsett från detta innehåller 
REACH speciella bestämmelser gällande vissa identifierade högriskämnen, så 
kallade SVHC-ämnen (Substances of very high concern). Kemikalieinspektionen är 
den myndighet som är ansvarig för att implementera REACH i Sverige, och dess 
arbete med detta kommer att behandlas i analysen. Bortsett från REACH finns det 
också ett antal andra EU-direktiv som genom Kemikalieinspektionen införlivats 
med svensk lagstiftning.  
  Utöver det juridiska ramverket finns också en rad internationella och 
mellanstatliga överenskommelser och konventioner som styr svenska myndigheters 
kemikaliekontroll. Sådana avtal brukar i regel vara inriktade på specifika ämnen 

36  Kemikalieinspektionen ansvarar för tillsynen av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor hos 
primärleverantörer (de som tillverkar eller importerar produkter). Kommuner och länsstyrelser ansvarar för 
tillsynen av hanteringen av kemikalier i verksamheter, t.ex. yrkesmässiga användare och miljöfarlig verksamhet; 
därtill har de tillsynsansvar för kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln. Dessutom ingår 
viss kemikalietillsyn i tillsynsansvaret hos andra myndigheter, som exempelvis Arbetsmiljöverket och 
Naturvårdsverket. 
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eller ämnesgrupper. Som exempel kan nämnas Helsingforskonventionen, som 
slutits mellan staterna runt Östersjön i syfte att skydda havet från skadliga 
föroreningar, och Stockholmskonventionen om så kallade långlivade, organiska 
föroreningar (persistent organic pollutants, POP).  
 

Disposition 
Efter detta inledande kapitel redogör jag i kapitel 2 för mina metodologiska 
överväganden och avhandlingens relation till tidigare forskning. I kapitel 3 
presenteras studien teoretiska ramverk. Därefter följer det första av tre analytiska 
kapitel, där jag genom en diskursanalys undersöker kemikalieproblematikens 
definiering som problemområde på officiell politisk nivå under perioden 1967-
2010. I kapitel 4 lämnar jag diskursanalysen och övergår till myndighetsnivån och 
en studie av Naturvårdsverkets behandling av kemikalieproblematiken. I därpå 
följande kapitel görs motsvarande undersökning av den kemikaliereglerande myn-
digheten i Sverige, Kemikalieinspektionen. Därefter följer ett diskussionskapitel 
där jag utifrån de två föregående kapitlen resonerar om vilka generella slutsatser 
som är möjliga att dra angående svensk kemikalieövervakning. I avhandlingens 
sista kapitel diskuterar jag slutligen förklaringar till varför kemikaliepolitiken ser ut 
som den gör. Vad gäller undersökningen av Naturvårdsverket och Kemikalie-
inspektionen så är det framförallt i de två avslutande diskussionskapitlen som jag 
applicerar min teoretiska ram och relaterar undersökningen till tidigare forskning. I 
den historiska studien av den officiella politiska diskursen är emellertid tidigare 
forskning integrerad i analysen.  
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Kapitel 1. Kemikaliekontrollens texter – Metod, 
material och tidigare forskning 
 
I avhandlingens första analytiska kapitel undersöks den svenska regeringens och 
expertutredningars behandling och syn på kemikaliefrågan ur ett historiskt 
perspektiv, och här utgörs det analyserade materialet av SOUer och propositioner. 
Den huvudsakliga empirin i avhandlingens andra två analytiska kapitel består av 
offentliga rapporter och PM skrivna av Naturvårdsverket respektive Kemikalie-
inspektionen. I syfte att komplettera den bild jag kunnat skapa mig genom text-
materialet har jag därtill genomfört ett antal intervjuer med utvalda personer på de 
båda myndigheterna. Medveten om att det finns formaliserade genredrag som 
ställer upp vissa gränser för uttrycksmöjligheterna i offentliga texter av den här 
typen har jag betraktat intervjuerna som en chans att fördjupa förståelsen för 
avhandlingens problemområde. Det ska emellertid påpekas att mina informanter 
träffade mig i egenskap av professionella representanter för en organisation, och att 
det därför vore felaktigt att betrakta intervjuerna som informella. Mitt syfte har 
heller aldrig varit att komma åt någon informell nivå, utan tvärtom är det just i 
egenskap av officiella myndighetsrepresentanter som mina informanters svar 
intresserat mig. Utöver texterna och intervjuerna har jag även deltagit som 
observatör vid ett antal informationsmöten som anordnats av respektive myndighet.  
I det följande redogör jag närmare för mitt metodologiska tillvägagångssätt i 
avhandlingen. I en första del redogör jag för urvalet av empiriskt material och 
teoretiska överväganden bakom detta. I andra delen utreder jag sedan ett viktigt 
begrepp samt förklarar min behandling och tolkning av empirin.   
 

Urval och insamling av material 
 

Textdokument 
Miljögiftsövervakning är en sektorsöverspännande aktivitet med implikationer på 
alla nivåer, från den lokala upp på den nationella (och givetvis även globalt). Detta 
innebär att den utförs av allehanda aktörer i ett vittförgrenat nätverk som inkluderar 
kommuner, länsstyrelser, ideella miljöföreningar, privata och halvprivata organisa-
tioner, liksom statliga myndigheter. Den på området kanske viktigaste av de senare, 
som bör nämnas, är SLU (Statens Lantbruksuniversitet) som på statens uppdrag 
bedriver en omfattande kemikalieövervakning. En helt fullödig undersökning, om 
det nu går att föreställa sig något sådant, skulle givetvis behöva täcka in alla dessa. 
För att göra studien logistiskt och praktiskt hanterbar har jag emellertid valt att 
fokusera på Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Det finns två motiv 
bakom den prioriteringen. 
 Ett första kriterium har varit att myndigheterna ska vara statliga och arbeta 
enligt direktiv från staten, eftersom det är den officiella miljögiftsövervakningen 
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jag har haft i fokus. Således försvinner Svenska Naturskyddsföreningen och andra 
frivilligorganisationer, vilka förvisso utför en viktig miljöövervakning i egen regi. 
Det andra urvalskriteriet har utgjorts av centralitet i 
kemikalieövervakningssystemet. Bedömningen härvidlag har varit mer subjektiv, 
men ändå inte särskilt problematisk. Naturvårdsverket är den huvudsakliga, statliga 
miljökontrollsmyndigheten – vari ingår kemikaliekontroll – alltsedan dess 
inrättande 1967, vilket märks bland annat på det faktum att den ansvarar för 
merparten av de 16 nationella miljömålen, dess stora samordningsansvar för olika 
aspekter av den nationella miljövården, liksom dess ansvar för 
miljöövervakningsprogrammet. Inom ramen för detta sker ett stort utbyte mellan 
Naturvårdsverket och andra miljöövervakande myndigheter, och det finns ingen 
anledning att tro att exempelvis SLUs miljögiftsövervakning skiljer sig i någon 
betydande aspekt från Naturvårdsverkets. Valet av Kemikalieinspektionen har 
också framstått som tämligen självklart, dels eftersom den är ansvarig myndighet 
för miljömålet Giftfri Miljö, och dels eftersom den har det nationella huvudansvaret 
för aktiv kemikaliereglering. Därmed utgör den ett i studien viktigt komplement till 
Naturvårdsverket, vilket står för en miljöövervakning av mer passiv art.  
  I mitt urval av texter till det första analytiska kapitlet, om riksdagsnivån, har jag 
som ett första kriterium uteslutande tittat på propositioner och statliga utredningar. 
Jag har vidare strävat efter att få en spridning i tid och att täcka in samtliga större 
miljöutredningar och miljöpropositioner under perioden. I de texter jag valt ut har 
jag fokuserat på de avsnitt som behandlar kemikalier och miljögifter. Den första 
miljöpropositionen läggs fram 1988 och efter det kommer det kontinuerligt nya, 
oftast med en eller flera utredningar som underlag. Före den här perioden finns det 
andra utredningar och propositioner som specifikt handlar om miljögifter och 
kemikalier. Motivet för att använda utredningen 1967 som startpunkt är att tidigare 
forskning ger belägg för att det är här som den moderna miljöpolitiska diskursen 
kan sägas inledas i Sverige.37 Det kan inte uteslutas att jag missat något relevant 
dokument i urvalet av utredningar och propositioner, men jag är övertygad om att 
jag inte utelämnat några dokument som skulle förändra kontentan av min analys i 
någon avgörande betydelse.  
  De rapporter och PM som insamlats till de två myndighetsstudierna tillhör 
samtliga, med två undantag, 38  Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens 
respektive offentliga publikationsserier. I det senare fallet har i princip alla 
rapporter som finns publicerade varit av relevans för avhandlingen, eftersom 
myndighetens verksamhet uteslutande är inriktad på kemikalier och kemikalie-
kontroll. Naturvårdsverkets verksamhetsområde är bredare än så, varför jag här har 
tvingats göra en mer specificerad sökning för att hitta relevanta rapporter. Dock har 
det underlättat mycket att rapporter som har med miljöövervakning att göra finns 

37 Se Anshelm, J (1995): Socialdemokraterna och miljöfrågan: En studie av framstegstankens paradoxer, s. 14-
28; Anshelm, J (2002b): ”Myten om den mätbara miljöförstöringen”, s. 70f; Hedrén, J (1994): Miljöpolitikens 
natur, s. 49f. 
38 Två rapporter (se referenslista) var opublicerade och därför fick jag ta kontakt med ansvarig person vid 
respektive myndighet som kunde plocka fram den och maila över. Anledningen till att jag ville ha tag på just 
denna rapport var att den nämndes frekvent som källa i resonemang kring den nationella miljöövervakningen.  
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publicerade på ett särskilt ställe, vilket innebär att jag ändå relativt enkelt kunnat 
leta fram relevanta dokument. Det kan också behöva påpekas att jag vid urvalet av 
texter från Naturvårdsverket inte endast letat efter sådana som rymmer orden 
kemikalier, miljögifter eller andra med liknande betydelser. Några av texterna har 
berört miljöövervakning i ett bredare perspektiv. I enstaka fall har jag även 
refererat till studier som åberopas inom någon av de analyserade rapporterna.  
  Jag har valt ut rapporter och PM på grundval av olika kriterier vid olika 
tillfällen. Mitt syfte har varit att undersöka hur kemikaliekontroll fungerar i 
praktiken – vilka formella principer som är styrande, hur dessa omsätts i konkret 
reglering, hur ämnen identifieras med avseende på farlighet, hur reglerings-
processen ser ut, med mera – men även hur dess mer informella, styrande principer 
ser ut, det vill säga enligt vilken organisatorisk logik den fungerar (se nedan om det 
i avhandlingen tillämpade begreppet verksamhetslogik). Således har jag ibland sökt 
efter dokument som på ett mer generellt plan beskriver den nationella miljö-
övervakningen, ibland efter rapporter som ägnas specifika ämnen och vid andra 
tillfällen har jag eftersökt texter som utreder hur vissa politiska uppdrag eller 
principer (till exempel early warning eller produktvalsprincipen) kan verkställas 
eller appliceras i verkligheten.  
  Jag har läst en mängd rapporter som jag inte refererar till direkt i avhandlingen. 
Efter en inledande instuderingsperiod har jag skapat mig vad jag anser vara en 
välgrundad uppfattning av vissa generella aspekter av miljögiftskontrollen som jag 
vill uppehålla mig vid och belysa i min analys. Intervjuerna har fyllt en 
problemdefinierande och läsningsfokuserande roll i det här inledande skedet av 
undersökningen (se nedan). När jag väl beslutat vilka aspekter analysen ska 
fokusera på har jag därefter identifierat rapporter och texter vilka jag betraktar som 
representativa för de fenomen jag vill beskriva, och som jag gått vidare med att 
analysera i detalj. Således har exempelvis rapporter om fosfor och bly fått stå som 
generiska exempel på hur relativt välkända ämnen regleras, medan sukralos står 
som representant för nyligen aktualiserade kemikalier. Detta betraktar jag inte som 
problematiskt, eftersom studieobjekten i avhandlingen är organisationer, med 
formaliserade processer och arbetsgångar. Jag är fullt medveten om att varje fall av 
ämnesundersökning- och ämnesreglering kan rymma i någon mån unika aspekter, 
men jag har i min analys fokuserat på sådana delar av verksamheten som rimligen 
kan bedömas som generella. Det är min fasta övertygelse att den övergripande bild 
jag presenterar i min analys inte hade förändrats på något väsentligt sätt genom att 
jag läste om ytterligare tjugo kemikalier.  
 

Intervjuer 
Intervjupersoner har jag valt ut genom att på respektive myndighets hemsida 
identifiera vissa viktiga poster. I vissa fall har de personer jag tagit kontakt med 
tipsat om andra personer jag borde ha intresse av att tala med, vilket jag i sådana 
fall har gjort. Framförallt av tidsskäl har jag endast valt att identifiera ett mindre 
antal, vilket jag inte betraktar som en avgörande metodologisk svaghet. Interv-
juerna har spelats in med diktafon och sedan transkriberats. Den genomsnittliga 
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intervjun har varat i cirka 70 minuter. Vid samtliga tillfällen förutom ett träffade jag 
informanterna på tu man hand; vid undantagstillfället intervjuade jag två personer 
samtidigt.  
  Nedanstående förteckning över mina informanter på Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen visar att det rör sig om personer på olika nivå inom miljö-
övervakningsadministrationen. Det fanns en tanke med att sprida ut intervjuerna 
över flera kompetensområden, nämligen att på så vis kunna få en mer övergripande 
bild över övervakningssystemets struktur och karaktär. Samtidigt har många av 
mina frågor varit av mer allmän karaktär vilka alla informanter kunnat svara på.   
 
Manuela Notter (Naturvårdsverket): Enhetschef för miljöövervakningsenheten 
 
Axel Hullberg (Naturvårdsverket): Handläggare med arbetsuppgifter kring miljö-
giftsövervakning. 
 
Jonas Rodhe (Naturvårdsverket): Programansvarig för Naturvårdsverkets 
screeningprogram 
 
Britta Hedlund (Naturvårdsverket): Programområdesansvarig inom miljööver-
vakningen 
 
Stellan Fischer (Kemikalieinspektionen): Miljöriskbedömare 
 
Bengt Melsäter (Kemikalieinspektionen): Toxikolog 
 
Mona Blomdin Persson (Kemikalieinspektionen): Chefsposition 
 
Stefan Gabring (Kemikalieinspektionen): Ekotoxikolog, sakkunnig inom området 
“riskbedömning av miljöfarliga ämnen” 
 
Lars Gustafsson (Kemikalieinspektionen): Myndighetsexpert på REACH risk-
hantering 
 

Materialets genretillhörighet och inbördes relation 
Både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen rapporterar sina olika projekt i 
formen av officiella skrivelser där projektets utförande och resultat redogörs. 
Rapporterna kan utgöras av speciella ämnesutredningar, litteraturstudier, generella 
översikter över ett avgränsat kunskapsområde med mera. I Kemikalieinspektionens 
fall rör det sig ofta om rapporter på regeringsuppdrag. Sådana uppdrag bestäms i 
det årliga regleringsbrevet till myndigheten, och kan till exempel gälla utredningen 
av förutsättningarna för att införa restriktioner eller förbud för ett visst ämne. 
Kemikalieinspektionen har vid sidan om rapporterna en genre som kallas PM. 
Dessa har en mer specifik karaktär än rapporterna och utgörs av sammanfattande 
redogörelser för avgränsade ämnen eller områden, medan rapporterna täcker 
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bredare fält. Så kan till exempel en rapport bygga på flera olika PM som behandlar 
olika aspekter av samma fråga. I Naturvårdsverkets fall fattas beslut på avdelnings-
chefsnivå om vilka miljöövervakningsrapporter som ska publiceras i myndighetens 
egen serie (alltså den serie jag nästan uteslutande ägnat mig åt), beroende på hur 
rapporten är tänkt att bli använd. Oftast omfattar en rapport från Naturvårdsverket 
flera mindre rapporter och ofta utgör de, liksom Kemikalieinspektionens rapporter, 
en syntetisering av flera delperspektiv på en och samma fråga.  
  En faktor som det är viktigt att ha med i beräkningen vid läsningen av före-
liggande avhandling är det empiriska materialets genretillhörighet. Det rör sig alltså 
om offentliga publikationer med regering och riksdag som de huvudsakliga 
adressaterna. Uppenbarligen har sådana rapporter en speciell karaktär: de är städade 
i den bemärkelsen att det finns gränser för vilken typ av problematiseringar som är 
möjliga att ge utrymme åt, eftersom det i regel är utredningar av specifika fråge-
ställningar som kräver någon form av definitivt svar. Samma sak gäller för 
propositioner och expertutredningar, där formkraven som gäller i synnerhet de förra 
utesluter vissa typer av fördjupande resonemang och problematiseringar.  Detta är 
en potentiell fallgrop i en avhandling som den här, vars centrala frågor rör just 
hanterandet av osäkerhet och regleringen av komplexa problemområden, och det 
har varit helt nödvändigt för mig att ta med detta i beaktande. Vissa avgörande 
slutsatser skulle enkelt kunna falla platt och avfärdas med hänvisning till materi-
alets genretillhörighet: ”det du efterlyser finns inte här, eftersom det inte är den 
typen av text”.  
  Detta är ett skäl till att jag velat komplettera materialet med intervjuer, för att 
jag ska kunna undersöka huruvida utsagor som skiljer sig väsentligt från de 
offentliga texternas kommer till uttryck i en sådan situation. Framförallt är det 
emellertid viktigt att framhålla att texternas offentliga karaktär inte har varit ett 
problem eftersom det är just den offentliga aspekten av kemikaliekontrollen jag är 
intresserad av. Rättare sagt: det är den professionella verksamheten jag har velat 
undersöka, och denna menar jag framträder alldeles utmärkt i den här typen av 
dokument. Det är just spänningen mellan den formaliserade, organiserade verk-
samheten och osäkerhetens dimensioner som är föremål för intresse i avhandlingen. 
Dessutom, och motiven för detta kommer att framgå av analysen, menar jag att 
texterna inte endast utgör en adekvat spegling av verksamheten, utan också i sig 
själva viktiga delar av denna, i egenskap av förmedlare av kemikalieproblematikens 
verklighet.39 Det är ju med de här texterna som Naturvårdsverket och Kemikalie-
inspektionen förmedlar sig till allmänheten och, inte minst, till regeringen; det är de 
här dokumenten som, om man så vill, ”konstruerar” sanningen om hur kemi-
kaliekontrollen fungerar (mer om detta nedan).  
  Det primära syftet med intervjuerna har alltså inte varit att ställa de två källorna 
mot varandra, utan att genom att komplettera kunna måla upp en fylligare hel-
hetsbild av hur verksamheten fungerar och dess förutsättningar. Det har alltså 

39 Se Smith, D (2001): ”Texts and the ontology of organizations and institutions”, för den skrivna textens 
funktion inom organisationer. Det ska emellertid understrykas att Smiths perspektiv skiljer sig från mitt med 
avseende på hur organisationer bör undersökas generellt, då hon förespråkar ett mikroperspektiv där människors 
praktik i det vardagliga arbetet studeras.  
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huvudsakligen varit en validitets- och mättnadsfråga.40 Intervjuerna har dessutom 
haft en viktig roll i en inledande tes- och problemalstrande fas av undersökningen 
(se nedan).  
  Angående relationen mellan intervjuer och skrivna rapporter är det också 
viktigt att understryka att de förras mindre städade karaktär i relation till de senare 
inte ska överdrivas: informanterna har träffat mig i egenskap av officiella tjänste-
män. Föreställningen att jag överhuvudtaget skulle kunna genomföra någon kom-
parativ undersökning, om jag hade haft sådana ambitioner, hade således varit 
illusorisk. Jag skulle vilja hävda att likheterna mellan källorna är betydligt större än 
skillnaderna, och med risk för att föregripa analysen kan jag konstatera att det inte 
heller rör sig om några egentliga skillnader mellan vad som sägs och vad som 
skrivs. Motsättningar finns, men det rör sig om motsättningar inom miljögifts-
övervakningens rationalitet, inte mellan myndighetspersoners informella och 
formella påståenden.  
  Inte heller har jag varit ute efter att finna motsägelser mellan olika informanters 
utsagor. Hade jag identifierat tydliga sådana skulle detta givetvis ha varit ett viktigt 
fynd att resonera kring, men återigen så har detta aldrig varit min huvudsakliga 
ambition med undersökningen. Mitt grundläggande förhållningssätt till såväl 
rapporterna som informanterna tål att upprepas: jag betraktar allt mitt material som 
representerande en (statlig) myndighet, och därför framträder alltså inte informan-
terna inom ramen för min analys som privata individer. Detta perspektiv har även 
styrt mitt urval av informanter i så måtto att jag sett mig tvungen att genomföra ett 
flertal intervjuer inom respektive myndighet, i syfte att känna mig övertygad om att 
den bild jag därigenom kunnat skapa mig av dess verksamhet är tillfredsställande 
representativ. 41 Enligt samma logik har jag samtidigt ansett mig kunna avbryta 
intervjuprocessen när jag nått detta stadium. Det handlar alltså helt enkelt om att 
uppnå mättnad precis på samma sätt som när det gäller urval av textmaterial.  
  Diskussionen ovan förklarar också motivet bakom mitt val att inte anonymisera 
informanterna i avhandlingen. Eftersom jag inte är ute efter att belägga dem med 
motsägelser, eftersom jag betraktar dem som officiella representanter för respektive 
myndighet, och eftersom varken mina frågor eller deras uttalanden rimligen kan 
betraktas som kontroversiella, ser jag ingen anledning att genomföra en anonymi-
sering som ingen krävt och som jag inte utlovat. En anonymisering skulle dessutom 
inte endast vara onödig utan därtill kontraproduktiv, eftersom den skulle signalera 
just att något kontroversiellt uttalas och att informanterna därför måste döljas 
bakom alias, vilket är precis motsatsen till vad jag menar bör signaleras. Det är inte 
personerna som är intressanta i detta sammanhang och således behöver inte heller 
deras namn fingeras. Dessutom rör det sig om en så begränsad skara informanter i 

40 Jag delar Silvermans uppfattning att användningen av flera källor är givande vid en undersökning av ett 
forskningsproblem, men att det är simplistiskt och missvisande att uppfatta triangulering som en process som går 
ut på att helt enkelt addera olika källor för att på så vis få en mer verklighetstrogen bild av studieobjektet i fråga 
(Silverman, D, 1985: Qualitative methodology & sociology, s. 156). 
41 Se Holstein, J & Gubrium, J (2003): Inside interviewing: New lenses, new concerns, s. 318f., om poängen med 
multipla intervjuer (även om poängen där går ut på att återvända till samma informant flera gånger, är den 
grundläggande idén densamma som den jag skriver om här). 
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specifika roller att de med mycket begränsad ansträngning skulle kunna identifieras 
även om de anonymiserades.  
 

Materialets funktion som text 
Avslutningsvis i denna del av metodkapitlet ska jag föra en diskussion om mitt 
perspektiv på den empiri jag använder, vilken motiverar mitt urval av material. 
Även om jag alltså haft som underordnat syfte med att komplettera de skrivna 
rapporterna med intervjuer att eventuellt fånga upp sådana utsagor som av 
genremässiga skäl inte låter sig uttryckas i de förra, ska det påpekas att jag i min 
analys jämställer de båda typerna av material. Detta innebär således att jag även 
betraktar intervjuerna som text, att analyseras som likvärdig med och inte 
essentiellt annorlunda än rapporterna till sin karaktär. Härvidlag ansluter jag mig 
till Michail Bakhtins textontologiska perspektiv, som likställer olika typer 
”yttranden”, vare sig dessa är verbala eller skrivna.42 Texten, så som jag behandlar 
den, utgör en saklig, deskriptiv källa till kunskap om hur Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen bedriver sin kemikaliekontroll. Jag använder således både 
intervjuerna och de skrivna rapporterna för att kartlägga kemikaliekontrollens 
praktik och struktur. Utöver detta betraktar jag emellertid också texterna och 
intervjuerna som en viktig och oskiljaktig del av den logik som jag samtidigt menar 
att de skildrar.43 
  Sociologen Dorothy E. Smith beskriver den fundamentala roll som den skrivna 
texten spelar inom organisationer, som den viktigaste källa från vilken standardi-
sering av aktiviteter, och i förlängningen identitetsskapande, utgår: ”Replicable and 
replicated texts are essential to the standardizing of work activities across time and 
translocally. The co-ordinating machinery of organization and institution is textual, 
whether on paper or in computers.”44 Hon talar här om arbetsreglerande texter och 
hur cirkuleringen av dessa inom en organisation skapar en enhetlig organisations-
kultur, vilket inte är vad jag studerar, men jag vill ändå utgå från det här citatet för 
att förklara hur jag betraktar min empiri. Den betydelse Smith tillmäter den skrivna 
texten torde, menar jag, gälla även vid produktionen av text. Med andra ord borde 
författandet av de rapporter jag undersöker på samma sätt innebära ett parallellt 
konstruerande och befästande av en världsbild inom de respektive myndigheterna 
och framförallt, utåt. Beskrivningen av verksamhetens mål, problem och möjlig-
heter, så som denna görs i varje rapport, innebär således inte endast en saklig 
kartläggning av hur verksamheten ser ut, vilket jag alltså också menar att den utgör, 
utan även ett återskapande av myndigheternas definition av den egna verksamheten 
och av karaktären på det problemområde de ägnar sig åt.  
  Samma sak alltså, i mitt perspektiv, med intervjuerna. Jag menar att 
informanterna i samtal med mig både ger en saklig beskrivning av hur verk-

42 Bakhtin, M (1986): Speech genres and other late essays. 
43  Se t.ex. Thachankary, T (1992): “Organizations as ‘texts’: Hermeneutics as a model for understanding 
organizational change.“ 
44 Smith, D (2001), s. 174.  
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samheten fungerar, och samtidigt ger uttryck åt en institutionaliserad bild av vad 
denna verksamhet har för möjligheter och problem. Sociologen David Silvermans 
formulering i hans bok om kvalitativ och sociologisk metod illustrerar väl min syn 
på intervjuernas ontologiska status i sammanhanget: ”Interview data, from this 
point of view, are not ’one side of the picture’ to be balanced by observation of 
what respondents actually do, or to be compared with what their role partners say. 
Instead, realism implies that such data reproduce and rearticulate cultural 
particulars grounded in given patterns of social organization.”45  
  Det sätt på vilket problemområdet definieras av mina informanter och av 
rapporterna både utgör och reproducerar den officiella bilden av hur kemikalie-
kontrollen fungerar i samhället, utifrån förutsättningen att deras problemformu-
lering äger störst auktoritet i samhället.46 Med andra ord studerar jag texten i min 
undersökning – såväl muntlig som skriven – som både en källa till kunskap om 
svensk kemikaliekontroll, och som en del av denna kontroll, utifrån en insikt som 
återigen uttrycks väl av David Silverman: ”Words are not a preliminary to an 
investigation of reality, they are a reality in their own right.”47  
 

Materialbehandling och tolkningsstrategier 
Eftersom mitt tillvägagångssätt vid analysen av den officiella politiska nivån och 
myndighetsnivån skiljer sig något åt, kommer jag att dela upp redogörelsen för hur 
materialet har behandlats och tolkats i två delar. Noteras bör att det i 
metodgenomgången av den första studien ingår en del diskursteoretiska inslag. 
 

Riksdagsnivån – kapitel 3 
I undersökningen av riksdagsnivån är mitt angreppssätt diskursanalytiskt. Med 
detta avser jag ett allmänt vetenskapsteoretiskt förhållningssätt till det empiriska 
materialet och inte en färdigt utarbetad metod med tydligt angivna analytiska 
verktyg. Utan att behöva ge mig in på en djupare ontologisk utredning om den 
objektiva verklighetens beskaffenhet kan jag låta mig nöja med att konstatera att 
jag med diskursanalysen delar följande två grundläggande uppfattningar: a) språket 
är inte endast en representation av en materiell verklighet utan även en formativ del 

45 Silverman, D (1985), s. 157.  
46 Se Espeland, W (1993): “Power, policy and paperwork: The bureaucratic representation of interests.” Hon 
argumenterar där för den officiella representationens betydelsefulla position i beskrivningen av verkligheten: 
“Formal documents produced by an organization are revealing sources for understanding how power is exerted, 
legitimated and reproduced. I wish to (re)claim the importance of formal, official representation as a venue of 
power” (Espeland, W, 1993, s. 297). Vidare, DiMaggio, P & Powell, W (1983): “The Iron Cage revisited: 
Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields”, om myndigheters makt: “The 
power to set premises, to define the norms and standards which shape and channel behavior” (DiMaggio, P & 
Powell, W, 1983, s. 157). Se även Olshan, M (1993): “Standards-making organizations and the rationalization of 
American life”, passim, om makten i att kunna auktorisera standarder; Linstead, S (1999): “An introduction to 
the textuality of organizations”, s. 4; och Chartier, R (1988): Cultural history: Between practices and 
representations, passim.   
47 Silverman, D (1985), s. 149.  
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av denna, vilket ger: b)språket är ett viktigt studieobjekt i sig.48 När jag studerar 
propositioner och statliga utredningar om svensk kemikaliekontroll och 
miljögiftsövervakning utgår jag således från att dessa texter rymmer följande 
funktioner: de ger uttryck för politikers officiella uppfattning om problemområdet 
och vilka åtgärder som borde vidtas, de utgör i förlängningen en viktig del av den 
uppfattning av problemområdet som sprids i samhället, och de anger riktningen för 
kemikaliekontrollens utformning, uppdrag och möjligheter. I själva verket framstår 
det närmast överflödigt att påpeka språkets och diskursens formativa roll just när 
det gäller den här typen av texter.   
  En användbar definition av begreppet diskurs görs av Michel Foucault i hans 
Vetandets arkeologi (1972): ”Man kallar en mängd utsagor för [diskurs] i den mån 
de beror av samma diskursiva formation […] Den består av ett begränsat antal 
utsagor för vilka man kan definiera en mängd av existensvillkor.”49 Vidare innebär 
det Foucauldianska diskursperspektivet att diskursen rymmer såväl talade som 
skrivna utsagor, och att den samtidigt både beskriver och skapar verkligheten.50  
Egentligen innebär en sådan definition av diskurs att även de undersökningar jag 
gör av Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen skulle kunna kläs i diskursiva 
termer. Jag har emellertid valt att reservera diskursbegreppet för den historiska 
studien, eftersom jag menar att det lämpar sig bäst för historiska studier av 
tidsmässig förändring, då diskursiva gränsförskjutningar, och sådana existens-
villkor som Foucault nämner i citatet ovan, kan ådagaläggas och resoneras kring. 
Dessutom rör jag mig här med ett i tid och rum relativt klart avgränsat textmaterial, 
vilket gör det aktuellt att tala om en bestämd diskurs.  
  Det begrepp jag använder mig av för beteckna framträdande drag inom 
diskursen är tema. Ett diskursivt tema är alltså en idé som kommer till uttryck inom 
diskursen med tillräcklig regelbundenhet eller kraft – med vilket jag menar att idén 
framställs som så viktig att den bär upp och fokuserar en betydande del av 
diskursen – för att den ska utmärka sig som karakteristisk för diskursen. I något 
enstaka fall har jag beskrivit en utsaga i termer av ”resonemangslinje”, med vilket 
jag avser resonemang som underbygger och, i vissa fall, utgör en del av ett tema. 
 

Myndighetsnivån – kapitel 4 och 5 
Analysen av textmaterialet har i fallet med Naturvårdsverket och Kemikalie-
inspektionen bestått av tre huvudsakliga faser. Den första fasen har varit av 
explorativ karaktär och präglats till stor del av intervjuer. Genom dessa och inläs-
ning på området har jag identifierat ett antal aspekter, eller teman om man så vill, 
som värda att uppehålla mig särskilt vid i mina analytiska kapitel. Aspekterna har 
alltså varit sådana som jag menar tillsammans bidrar till att skapa en god förståelse 
av vilket modus operandi som genomsyrar och styr den svenska kemikalie-
kontrollen. 

48 Se t.ex. Silverman, D (1985).  
49 Foucault, M (1972): Vetandets arkeologi, s. 133.  
50 Winther Jörgensen, M & Phillips, L (2000): Diskursanalys som teori och metod, s. 15-21. 
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  Enkelt uttryckt kan man säga att jag gått in i materialet med frågan: vad 
behöver en person veta om kemikalieövervakningen för att förstå rollen den spelar i 
samhället och hur den fungerar i praktiken? Härvidlag har mitt arbete både 
underlättats och försvårats av det faktum att jag själv, vid avhandlingsarbetets 
inledning, var obevandrad på området. Det underlättade såtillvida att jag såsom 
kommandes utifrån kunde identifiera bärande punkter som möjligen inte varit lika 
klara för de personer som till vardags arbetar från insidan, oftast med blicken riktad 
mot mindre detaljer och inte mot helheten. Det ska emellertid samtidigt sägas att de 
problem som jag identifierar i avhandlingen med få undantag redan är identifierade 
av myndigheterna själva. Mitt huvudsakliga bidrag med föreliggande avhandling 
anser jag vara att jag samlat dessa problem och resonerat kring dem i relation till 
idén om en grundläggande verksamhetslogik.  
  Att som humanistisk forskare studera naturvetenskapliga praktiker medför 
omvänt vissa komplikationer. Jag har självklart stött på begrepp, uträkningar och 
resonemang som jag har haft svårt att förstå. Detta är inget stort problem utan kan 
alltid överkommas med frågor och lite efterforskning.  Mer problematiskt är den 
ständigt gnagande oron över att jag missat något relevant, att det finns viktiga 
aspekter jag inte lyckas identifiera på grund av min bristande ämneskunskap. För 
detta finns det egentligen ingen tröst, bortsett möjligen från insikten att det är ett 
problem som faktiskt drabbar alla forskare, oavsett område och tvärtveten-
skaplighet.  
  Vid närmare eftertanke skulle jag emellertid inte vilja påstå att min brist på 
naturvetenskaplig kunskap har försvårat arbetet så mycket som den har begränsat 
det. Mina obefintliga kunskaper inom kemi, toxikologi och andra relevanta fält har 
givetvis satt upp självklara hinder för vilken typ av undersökning jag haft möjlighet 
att utföra. Min samhällsvetenskapliga och humanistiska bakgrund har å andra 
sidan, enligt mig, gett mig möjligheter att relatera analysen till en bredare samhälle-
lig kontext, vilket sannolikt hade varit svårt för en naturvetenskapligt skolad 
forskare att göra. Således anser jag att min akademiska bakgrund varit både en 
tillgång och begränsning i arbetet. Även i intervjusituationen menar jag att det 
faktum att min akademiska bakgrund skiljt sig från mina informanters delvis har 
varit en tillgång. Inom organisationer sker enkelt – kanske oundvikligen - en 
standardisering av praktiker och olika sätt att betrakta världen eller specifika 
problem, vilka då enkelt får karaktären av försanthållanden som ”black-boxas” och 
därför sällan eller aldrig problematiseras.51 Eftersom jag inte på förhand delat dessa 
försanthållanden med mina informanter har jag också, direkt och indirekt, tvingat 
dem att förklara och resonera kring sådana aspekter av sin verksamhet som de 
sannolikt annars skulle tagit för givna. En vanlig tendens i intervjuerna som stödjer 
detta resonemang, är att samtalen ofta inletts trevande, med att informanterna gett 
mig vad jag upplevt som standardiserade svar, av den typ jag föreställer mig att de 
skulle ge till en högskoleklass på studiebesök (flera gånger har jag också blivit 
erbjuden lättfattliga och översiktliga broschyrer om myndighetens verksamhet). 

51 Se Thelander, J & Lundgren, L (1989): Nedräkning pågår: Hur upptäcks miljöproblem? Vad händer sedan?, 
s. 49; Berger, P & Luckmann, T (1967): The social construction of reality, s. 67-72.  
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När intervjun tagit fart och jag tydliggjort mitt intresse för en mer problema-
tiserande diskussion har informanterna emellertid visat sig ytterst villiga och, 
åtminstone till synes, genuint intresserade av ett sådant mer djuplodande samtal. 
  Något bör också sägas om hur jag refererar till intervjuerna i min analys. Oftast 
gör jag detta med citat från transkriptionen, och en referens till intervjun ifråga. 
Citaten som lyfts fram är sådana som på ett tydligt sätt belyser en viktig aspekt av 
den verksamhetslogik som undersöks. Det faktum att jag inte har velat överbelasta 
analysen med utdrag från intervjuerna innebär att endast bråkdelar citeras direkt, 
och att vissa intervjuer förekommer mer än andra. Det ska emellertid påpekas att 
intervjuerna som helhet har varit viktiga när jag bildat mig en övergripande 
uppfattning av de respektive myndigheternas verksamhet och förhållande till 
problemområdet. Ur analyshänseende har det dock inte funnits någon poäng i att 
fylla ut med citat från fler intervjuer.  
  Jag ska redogöra kortfattat för hur identifieringen av aspekter/teman i det 
empiriska materialet har gått till. På ett tidigt stadium, efter ett antal intervjuer och 
viss inläsning, har det stått klart att det finns vissa formulerade principer för hur det 
regulatoriska arbetet ska fungera, som exempelvis produktvalsprincipen, försiktig-
hetsprincipen och idén om early warning. Därför har jag bedömt att jag måste 
undersöka hur de här principerna omsätts i praktisk verksamhet, genom att i 
rapporter och PM söka efter situationer där de åberopas (eller inte åberopas). Ibland 
har sökandet underlättats av att myndigheterna själva har gjort specifika under-
sökningar av principerna i fråga, som till exempel i fallet med early warning. I 
andra fall har det rört sig om teman av en mer abstrakt karaktär, mönster och 
tendenser i den regulatoriska verksamheten vilka inte har begreppsliggjorts men 
som för mig har framstått som viktiga att belysa för att kemikaliekontrollen ska 
kunna förstås som fenomen. Här har jag såklart också haft stor hjälp av mitt 
teoretiska ramverk.52  
  Med ett antal mer eller mindre klart formulerade teser och idéer har jag sedan 
övergått till en omfattande inläsningsfas, där jag läst en stor mängd rapporter från 
de respektive myndigheterna. Teserna och idéerna har härvidlag kristalliserats och 
det har efterhand stått klart för mig i vilka huvudsakliga riktningar som analysen 
bör utvecklas. Där den första fasen var explorativ och tesalstrande har den andra 
fasen således varit tesspecificerande. Jag har därefter övergått till den tredje fasen 
vilken utgjorts av närläsning. Här jag analyserat de dokument jag valt ut som 
lämpliga på grund av sin representativitet med avseende på de tidigare identifierade 
aspekterna. Vid det här laget har alltså analysens konturer tagit form och jag har 
haft en ganska klar uppfattning om vilka de viktiga tankespåren är som jag vill följa 
i analysen. Ändå har det endast varit huvudriktningar på de olika spåren jag haft 
klart för mig vid det här laget, och analysen har växt fram ganska fritt utefter dessa, 
allteftersom jag närläst de utvalda dokumenten. Även den här fasen har således 
rymt en explorativ dimension. Det har inneburit att jag dragit en del slutsatser 
under analysens gång vilka jag inte haft klart för mig vid den första inläsningen. I 

52 Se t.ex. Ryan, G & Bernard, R (2003): ”Techniques to identify themes”, för en bra genomgång av kvalitativ 
textanalys och identifiering av teman i text.  
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sådana fall har jag varit tvungen att återgå till den större, ursprungliga textmassan 
för att säkerställa att jag haft fog för mina ord. En ledstjärna i min behandling av 
materialet har varit Paul Ricoeurs ”misstankens och försoningens” hermeneutik, 
enligt vilken en texts ”sanna” karaktär endast kan identifieras om läsningen 
genomsyras både av skarp kritik och genuin sympati.53 
  Analysen har så att säga fötts in situ under skrivandet, och i stora delar är 
analysen i avhandlingen presenterad så som den skrevs från början. Den har växt 
fram i en analytisk process nära knuten till skrivandet; detta är min berättelse och 
min tolkning. Utifrån seminariekommentarer jag fått på analysutkast har jag förstått 
att den här typen av framställning kan uppfattas som snårig, svårtillgänglig och 
otydlig. Jag har emellertid gjort bedömningen att de poänger jag vill göra inte 
skulle framgå på ett bra sätt om jag istället gjorde en strikt indelning i efterhands-
skapade kategorier; jag hoppas att det har varit rätt val.  
  Något bör också sägas om förhållandet mellan intervjuer och texter. Det finns 
en viss risk att presentationen kan ge intryck av att jag söker identifiera motsägelser 
mellan det som skrivs i de offentliga dokumenten och det som sägs av mina 
informanter, eller ännu värre att jag är ute efter att belägga mina informanter med 
okunskap eller bristande insikt i vissa frågor. Jag är givetvis själv av åsikten att min 
presentation inte ger det intrycket – isåfall hade jag skrivit om den - men jag vill 
ändå här ta tillfället i akt att föregripa sådana invändningar, och kategoriskt förneka 
alla ansatser i den vägen. Motsägelser inom det empiriska materialet är förvisso 
intressanta och i princip alltid värda att uppehålla sig vid och resonera kring. Att 
identifiera motsägelser har alltsedan Platons sokratesgestalt varit en huvudsyssla 
för samhällstänkare. Detta är emellertid något helt annat än att gå in i en analys 
med det primära syftet att hitta sådana. Motsägelser är intressanta för vad de kan 
säga generellt om det vi undersöker – vara sig det gäller människans psykologi, 
staten eller samhälleliga institutioner – och inte i sensationssyfte; de utgör sprickor 
i en idé och inte brister hos en individ. Jag har inte heller intresserat mig för mina 
informanter i deras egenskap av individer utan som representanter för en 
professionell, statlig verksamhet. Idén med det metodologiska upplägget rapporter-
/intervjuer har alltså inte varit att ställa en informell nivå mot en formell, städad 
nivå, och följaktligen har jag inte vid behandlingen av materialet gått in med upp-
såtet att jämföra dem. 
  Det angreppssätt jag haft vid mina intervjuer delar vissa nyckelaspekter med 
Grounded Theory, även om min intention aldrig varit att formulera en teori om 
studieobjektet. 54 Intervjuerna har spelat en viktig funktion i undersöknings- och 
analysprocessen på så vis att de – med ett fåtal undantag - utfördes tidigt, när 
problemområdet ännu var diffust och odefinierat för mig.  Vid de allra första 
samtalen förde jag således med mig ytterst lite i form av klart formulerade 
problemorienterade frågor, och jag visste inte alls vilka fenomen och problem-
komplex som skulle komma att utkristalliseras som bärande för avhandlingen. Det 

53  Kristensson Uggla, M (1994): Kommunikation på bristningsgränsen: En studie i Paul Ricoeurs projekt, 
kapitel 6.  
54 För ett klargörande verk om Grounded Theory, se Corbin J & Strauss, A (1997): Grounded Theory in practice.  
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jag hade med till de tidigaste intervjuerna, bortsett från allmänna frågor avseende 
verksamheten generellt, var punkter jag på förhand upplevde som centrala, utifrån 
tidigare forskning och utifrån den historiska studie jag gjort (kapitel 3). Till dessa 
hörde exempelvis föreställningen om kritiska belastningsgränser i naturen och 
miljögiftsövervakningens funktion i samhället. Sådana punkter var alltså inte 
uttryckta i klara frågor, utan tog formen av samtalsämnen, vilka jag försökte få 
informanten att diskutera kring; något som sällan var svårt. De första intervjuerna 
syftade således till att ge mig en uppfattning om problemområdets karaktär och 
verksamhetens generella drag.55 
  Det Grounded Theory-besläktade elementet fanns alltså i det inledningsvis 
väldigt öppna, idégenererande angreppssättet, vilket tillät mig att efterhand 
formulera teser som jag återvände med till senare intervjuer och, så småningom, 
textmaterialet. Inom Grounded Theory kallas sådana element för emergent themes, 
vilket åtminstone rent semantiskt är i linje med min egen intervjumetod. Av de 
samtalspunkter jag skapat från början förkastades vissa, då jag upptäckte att de helt 
enkelt inte var relevanta för den undersökning jag ville göra, medan andra stärktes 
och utvecklades. I denna grundläggande, tesbyggande logik låg mitt intervju-
mönster väldigt nära Grounded Theory, som den beskrivs av Holstein och 
Gubrium: ”The logic of the grounded theory method calls for the emerging analysis 
to direct data gathering, in a self-correcting, analytic, expanding process.”56 
  Behäftat med detta angreppssätt finns också ett metodologiskt problem. 
Efterhand som teser och problematiseringar började ta form växte också risken för 
att jag skulle styra informanten till att avge svar som var mer framtvingade än – i 
brist på ett bättre ord – genuina.57 Detta är en fallgrop som jag under hela intervju-
processen försökt hålla mig konstant medveten om. Därtill vill jag hävda att min 
roll som kritisk granskare, vilken antingen varit tydlig direkt från början eller tidigt 
i intervjun, ger situationen en särskild laddning. Risken ökar för att vissa 
informanter – i en strävan efter att vara tillmötesgående eller möjligen att visa sig 
kapabla till självkritik – helt enkelt ger svar som de tror att jag söker. Det är en 
grundläggande och allvarlig problematik som det inte finns någon tillfredsställande 
lösning på, bortom förhoppningen om att en kombination av vaksamhet och 
lyhördhet under intervjusituationen, god analytisk förmåga samt sunt förnuft ska 
vara tillräcklig för att de analytiska resonemangen och slutsatserna ska äga 
validitet.  
  Jag ser emellertid inte hur detta styrningsproblem kan vara mindre med någon 
annan intervjumetod. Jag vill också framhäva en positiv och konstruktiv aspekt av 
att låta informanten vara en så aktiv – om än inte medvetet aktiv – del av den 
inledande problemformuleringsfasen. Genom att samtala med flera personer på 
samma myndighet, inom relativt kort tid, har jag haft möjlighet att under intervjun 
hänvisa till kollegors uttalanden och påståenden, vilket ofta har visat sig vara en 

55 Se t.ex. Glaser, B.G.: Theoretical sensitivity (1978), s. 57.  
56 Holstein, J & Gubrium, J (2003), s. 318.  
57 Se Holstein, J & Gubrium, J (2003), s. 317; Winther Jörgensen, M & Phillips, L (2000), s. 120f. 
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utmärkt utgångspunkt för intressanta resonemang och diskussioner, vilka knappast 
hade kunnat ta form på annan väg.  
  Efter den inledande, idé- och problemsökande fasen gick jag och Grounded 
Theory dock skilda vägar. Där den senare är ute efter att från de öppna intervjuerna 
skapa fasta kategorier och bygga teori, har jag istället strävat efter att finna 
grundläggande problem att undersöka vidare. Något teoribyggande syfte i 
Grounded Theory-mening har jag aldrig haft. 58  
 

Verksamhetslogik – ett centralt begrepp 
I avhandlingen förekommer ett centralt begrepp som kräver en förklaring: verk-
samhetslogik. Det är denna jag strävar efter att identifiera och diskutera i min 
analys, det vill säga den verksamhetslogik som styr Naturvårdsverkets och Kemi-
kalieinspektionens kemikaliekontroll, och även den verksamhetslogik som präglar 
svensk kemikaliekontroll på aggregerad nivå. Med verksamhet avser jag det som 
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen utför med avseende på kemikalie-
kontroll, med andra ord all den verksamhet som utgör del av den institutiona-
liserade kemikaliekontrollen. I Naturvårdsverkets fall innebär detta således att jag 
endast studerar en avgränsad del av myndighetens totala verksamhet.  
  Definitionen ovan ger vid handen att jag betraktar kemikaliekontrollen som en 
institutionaliserad verksamhet, vilket alltså innebär att både Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen definieras som institutioner. En förklaring av även detta 
begrepp kan därför vara på sin plats. Berger och Luckmanns ålderstigna, och 
väldigt generella, definition av institutional order59 är härvidlag förtjänstfull som 
utgångspunkt. Kärnan i denna, vilken är vad som är relevant för min avhandling, är 
att varje institution bygger på och konstitueras av en delad världsbild, en delad 
kunskap och delade värderingar; en delad kultur, med ett annat abstrakt ord (härtill 
kommer i Berger och Luckmanns definition mer informella aspekter av den 
institutionella kulturen vilka ligger bortom ramen för min undersökning). Till 
denna förklaring av vad som utmärker en institution i min undersökning behöver 
jag lägga delad praktik och delat regelverk. Genom att betrakta institutionen, eller 
rättare sagt dess verksamhet, som möjlig att studera genom text lägger jag mig nära 
ett fält inom sociologin som utgörs av textorienterade organisationsstudier.60  
  Kongenialt med detta perspektiv på institutionaliserad verksamhet är den 
definition av ordet logik jag använder mig av i avhandlingen, och som jag hämtat 
från Collins Advanced Dictionary: ”A particular kind of logic is the way of 
thinking and reasoning about things that is characteristic of a particular type of 

58 Se Holstein, J & Gubrium, J (2003), s. 313.  
59 Definitionen lyder: ”[Institutional order] is the sum total of ’what everybody knows’ about a social world, an 
assemblage of maxims, morals, proverbial nuggets of wisdom, values and beliefs, myths, and so forth – every 
institution has a body of transmitted recipe knowledge, that is, knowledge that supplies the institutionally 
appropriate rules of conduct” (Berger, P & Luckmann, T, 1967, s. 65). Det är alltså en betydligt mer generell och 
informell definition av institution än vad jag utgår från, men den huvudsakliga poängen – att det handlar om en 
inom institutionen delad världsbild, problemsyn och problemhantering – är giltig.  
60 Se Linstead, S (1999) för en introduktion av fältet. 
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person or a particular field of activity [min kursivering].”61 Det är formuleringens 
sista led, kursiverat av mig, som är relevant, och detta kan i sin tur motivera en 
utredning.  
  Ett begrepp som också kommer att användas frekvent är nämligen problem-
område, med vilket jag då avser, på en generell nivå, alla de aspekter av kemikalie-
produktionen, kemikaliehanteringen och kemikaliespridningen som på något vis 
uppmärksammas av Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Häri ligger även 
en ”realistisk” uppfattning i den bemärkelsen att jag förutsätter en objektiv, verk-
lighet av naturliga och kemiska processer vilken faktiskt fortgår utan hänsyn till 
myndigheternas kemikaliekontroll. Utan ett sådant element i begreppsdefinitionen 
skulle det vara mer eller mindre tautologiskt att understryka Kemikalie-
inspektionens och Naturvårdsverkets privilegierade roll i definieringen av problem-
området. Till detta område räknar jag således den kontroll- och reglerings-
verksamhet som faktiskt utförs, men även ett odefinierat, abstrakt område av 
potentiella problem, vilka myndigheterna anar existerar men vilka inte utgör del av 
verksamheten, antingen för att de är praktiskt orimliga eller teoretiskt omöjliga att 
hantera.  
  Sociologen Dorothy E. Smith redogör i en artikel för det dilemma som 
sociologisk forskning historiskt sett alltid har ställts inför när organisationer har 
varit föremål för studie, nämligen hur organisationen som abstrakt objekt kan 
förklaras utifrån en uppsättning praktiker av lokal, flyktig och åtminstone delvis 
godtycklig karaktär. Smith förklarar problemet såhär: ”They [organisationer] exist, 
we know, as large-scale corporations, governments, and institutions such as 
universities and school systems but their substance is somehow produced of the 
same essentially ephemeral stuff as short-lived and locally-achieved events[...]How 
is it that despite the fleeting character of people’s activities and inter-activities, an 
organization can be identified as the same today as it was yesterday and will be 
tomorrow?” 62  Givet min definition av begreppet verksamhetslogik är detta 
möjligen ett problem jag behöver ta ställning till; med vilket belägg talar jag om 
myndigheterna i min undersökning som enhetliga institutioner, inom vars kemi-
kaliekontroll jag kan identifiera en konsekvent verksamhetslogik? 
  Frågan som Smith formulerar gäller framförallt hur en institutions identitet eller 
kultur ska kunna beläggas, för att sådana abstraktioner ska fyllas med verkligt 
innehåll och inte bli helt referentlösa. Den identitet hon skriver om i det här 
sammanhanget, och angående vilken hon diskuterar det sociologiska dilemmat, 
gäller inominstitutionella relationer; på vilket sätt aggregerar institutionens skiljda 
aktörer och deras handlingar en identitet? För mig är fallet annorlunda, eftersom 
den myndighetsverksamhet jag studerar primärt är vänd utåt, mot andra myndig-
heter, andra organisationer, mot regeringen och inte minst mot naturen. Det är alltså 
myndigheternas externa verksamhet jag undersöker, och i denna råder det ingen 
tvekan om att de uppträder som en enhetlig institution. För det företag som blir 
inspekterat av Kemikalieinspektionen råder det ingen tvekan om det är en och 

61 Collins COBUILD Advanced Dictionary of English (2009).  
62 Smith, D (2001), s. 163f. 
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samma institution som kommer på besök vid båda tillfällena, även om det är olika 
personer som kommer vid de två besöken. Vidare, vilket kommer att uppenbaras i 
analysen, så är både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen styrda av 
formaliserade regler och standardiserad praktik, vilket innebär att det rent konkret 
finns en tydlig struktur som är gemensam för respektive institution. Med andra ord 
behöver jag inte bry mig om frågan om huruvida jag funnit de studerade 
myndigheternas essentiella identitet, eftersom det är en praktisk, standardiserad 
verksamhet, och de föreställningar som omger denna, vilken står i fokus för min 
undersökning. Jag menar mig alltså med rätta kunna göra just det som Smith anser 
problematiskt med de flesta institutionsstudier: ”presuppose organization rather 
than problematiz[e] it.”63 
  Slutligen bör jag klargöra en ytterligare teoretisk implikation av mina 
metodologiska överväganden. Den produktiva och formativa betydelse jag tillmäter 
språket innebär i förlängningen att det får en avgörande betydelse för hur samhället 
på en aggregerad nivå uppfattar och kommer att förhålla sig till den problematik 
som det (språket) definierar. Linstead uttrycker det så här: ”Language is not neutral 
and apolitical, but productive, synthetic, transformative, ideological – saturated 
with power. Textual analysis entails the reflexive acknowledgment of this 
condition.” 64  Detta förklarar också min syn på politik som något som inte är 
reserverat den formellt politiska sfären, utan även praktiseras av myndigheter 
såsom dem jag studerar i föreliggande avhandling. Kemikalieövervakningens 
politiska dimensioner kommer att behandlas i avhandlingens två sista kapitel.   
 

Tidigare forskning   
Det finns ett antal studier av svensk kemikalieövervakning vilka delvis tangerar 
föreliggande avhandling. Det ska emellertid sägas att ingen tidigare undersökning 
har haft samma syfte som min, det vill säga att på en övergripande nivå söka 
identifiera en operativ logik hos kemikalieövervakande myndigheter. Därför 
kommer jag framförallt att använda den tidigare forskningen som referenslitteratur 
att förankra mina resultat i, snarare än som studier att direkt förhålla mig till och 
jämföra med i min analys. 
  Den undersökning som mest liknar min egen är Lennart Lundqvists Miljövårds-
förvaltning och politisk struktur (1971), som handlar om Naturvårdsverkets bild-
ande. Förvisso är detta en statsvetenskaplig undersökning med en teoriapparat som 
helt saknas i min, men det utmynnar ändå i en analys som i viktiga avseenden 
liknar den jag gör. De viktiga skillnaderna gentemot min avhandling är att 
Lundqvist endast undersöker en myndighet, att han ägnar sig åt miljöförvaltning i 
stort och inte endast kemikaliereglering, samt givetvis att hans studie har dryga 
fyrtio år på nacken. Andreas Duits statsvetenskapliga avhandling Tragedins 
institutioner – Svenskt offentligt miljöskydd under trettio år (2002) har ett liknande 
angreppssätt och behandlar miljöförvaltningens historiska framväxt. 

63 Smith, D (2001), s. 167.  
64 Linstead, S (1999), s. 2.  
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  En annan viktig studie som analyserar kemikaliepolitik är Ragnar Löfstedts 
artikel om svensk kemikaliereglering under en trettioårsperiod: ”Swedish Chemical 
Regulation – An overview and analysis” (2003). Löfstedt går där igenom svensk 
lagstiftning på området och diskuterar orsakerna till varför kemikaliepolitiken tagit 
nuvarande form. Även Erland Mårald fokuserar på det juridiska ramverket i sin 
studie av svenska miljöbrott och miljöskyddslagstiftning: Svenska miljöbrott och 
miljöskandaler 1960-2000 (2007). Han undersöker där tre kända svenska fall, varav 
två är direkt kemikalierelaterade: miljögiftsutsläppen vid BT-Kemis fabrik i 
Teckomatorp och vid bygget av Hallandsåstunneln. Även om Måralds perspektiv 
kan sägas vara motsatt mitt eget, i det att han undersöker brott mot en norm medan 
jag undersöker just den normala, standardiserade verksamheten, så bidrar studien 
med relevant kunskap om mitt område, framförallt om vilka sanktionsmöjligheter 
som reglerande myndigheter har tillgång till.  
  Lars J Lundgren, vid tiden för publiceringen av här refererade forskning 
anställd vid Naturvårdsverket, har författat en rapport om svensk miljöpolitik under 
1900-talet - Miljöpolitik på längden och tvären – Några synpunkter på svensk 
miljövård under 1900-talet (1989) – i vilken han diskuterar flera aspekter av myn-
digheternas kemikaliekontroll som har direkt relevans för min avhandling. 
Tillsammans med Jan Thelander utgav Lundgren också samma år Nedräkning 
pågår – Hur upptäcks miljöproblem? Vad händer sedan? (1989), där bland annat 
en fallstudie av DDT tjänar som utgångspunkt för en diskussion om förut-
sättningarna för en framgångsrik och progressiv kemikalieövervakning.  
  Härtill finns en rik flora av samhällsvetenskapliga studier som ägnas 
kontroverser – vetenskapliga såväl som politiska – kring specifika miljöfarliga 
ämnen. Bland dessa kan nämnas Ylva Ugglas studie Environmental politics and the 
enchantment of modernity – Mercury and radioactive waste disposal in Sweden 
(2002); Rolf Lidskogs Radioactive and hazardous waste management in Sweden – 
Movements, politics and science (1994); Göran Sundqvists The bedrock of opinion 
– Science, technology and society in the siting of high-level nuclear waste (2002); 
Jonas Anshelms Bergsäkert eller våghalsigt? – Frågan om kärnavfallets hantering 
i det offentliga samtalet i Sverige 1950-2002 (2006) och Robert Hreljas I hettan 
från ångpannan – Vetenskap och politik i konflikter om tekniska anläggningar 
(2006). Dessa studier har varit av stort värde i kraft av sina djupanalyser av spelet 
om ämnens hantering.   
  Slutligen ska sägas att det bortsett från här nämnda forskning finns en 
omfattande litteratur till vilken även flera av ovanstående studier får räknas som 
behandlar svensk miljövårdshistoria mer generellt, utan direkt koppling till 
kemikalier. Sådana undersökningar bidrar med en historisk kontext för mig att 
förhålla mig till i avhandlingen, framförallt i mitt historiska kapitel om den 
politiska miljödiskursen. Det finns knappast plats här att nämna mer än en bråkdel 
av denna litteratur; i avhandlingen refereras till Johan Hedréns diskursanalytiska 
studie Miljöpolitikens natur (1994), som behandlar den svenska miljöpolitikens 
idémässiga utveckling från dess formativa period på 1960-talet fram till mitten på 
90-talet, och Jonas Anshelms idéhistoriska studier Socialdemokraterna och 
miljöfrågan – En studie av framstegstankens paradoxer (1995), och Det vilda, det 
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vackra och det ekologiskt hållbara – Om opinionsbildningen i Svenska natur-
skyddsföreningens tidskrift Sveriges natur 1943-2002 (2004). Även flera av de 
studier som refererades tidigare innehåller historiska redogörelser för svensk 
miljövårdspolitik och bidrar i avhandlingen med kunskap om den historiska 
kontexten. 
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Kapitel 2. Att förstå kemikaliekontrollens logik – 
Teoretiska utgångspunkter 
 

Det teoretiska ramverket i avhandlingen utgörs av tre personers texter vars gemen-
samma nämnare är att de behandlar upprätthållandet av ordning i det senindustriella 
samhället. Sheila Jasanoff, amerikansk forskare inom fältet Science & Technology 
Studies, och Ulrich Beck, tysk sociolog, ägnar sig uttryckligen åt reglering av risk 
och osäkerhet, även om de gör det på helt olika sätt. Jean Baudrillard, fransk filosof 
och sociolog, har istället ägnat sig åt frågor om hur verklighet och sanning skapas 
och upprätthålls i ett samhälle som är mättat på information och simuleringar.  

 

Sheila Jasanoff 
Sheila Jasanoffs forskning är till stor del inriktad på regleringen och hanteringen av 
risk av myndigheter och institutioner och vetenskapens roll och status i sådana 
regleringsprocesser. En linje i hennes studier som är av särskilt intresse för 
föreliggande avhandling behandlar riskhanteringen som en särskild form av 
kontroll. I det här fallet, som gäller Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, 
kan vi alltså tala om miljögiftsövervakningen som en form av statlig kontroll, eller 
som instrument för en statlig kontrollvilja. Vidare utgör Jasanoffs studier av olika 
institutionella logiker eller kulturer på de myndigheter som svarar för den 
samhälleliga riskhanteringen en värdefull bakgrund till mina studier av den svenska 
miljögiftsövervakningens olika delar. 

 

Co-production och sanningsproduktion 

Jasanoff använde inledningsvis begreppet co-production för att beskriva en minsta 
gemensamma nämnare för de studier som dittills producerats inom det fält som 
brett kan beskrivas som Science & Technology Studies (STS). Begreppet innebär i 
sin bredaste definition ett erkännande om att vetenskap, teknologi och samhälle inte 
utvecklas i deterministiska, självständiga processer utan under ömsesidig påverkan, 
kort sagt att de är co-produced.65 

  En mer nyanserad förståelse av begreppet, med större direkt relevans för denna 
avhandling, redogör Jasanoff för i boken Designs on nature. Co-production, för-
klarar hon här, kan användas för att beskriva den process genom vilka vetenskap-
liga utsagor fyller dubbla roller, både som redogörelse för och konstituering av 

65 Jasanoff, S (2004): States of knowledge: The co-production of science and the social order, passim. 
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natur och samhälle. En vetenskaplig beskrivning av natur eller samhälle är inte 
endast en objektiv kartläggning av fenomenet i fråga, utan rymmer även en 
normativ, preskriptiv och konstituerande dimension: ”The products of science, both 
cognitive and material, embody beliefs not only about how the world is, but also 
how it ought to be. Natural and social orders, in short, are produced at one and the 
same time – or, more precisely, coproduced”.66  

  Jasanoff framhåller vidare att regulatoriska processer inte är att betrakta som ett 
mer eller mindre predeterminerat resultat av vetenskapens och teknikens ”natur-
liga” utveckling. Enligt Jasanoff kan teknovetenskapliga fenomen – vare sig det 
gäller kemikalier, genmodifierad mat eller kärnkraft - som blir föremål för veten-
skaplig undersökning och/eller myndighetsreglering inte förstås som separata, i sig 
själva begripliga vetenskapsobjekt eller problemområden. Istället är varje hantering 
av en regulatorisk fråga kontextspecifik, vilket innebär att problemområdet konsti-
tueras av den regulatoriska kultur inom vilken den hanteras. Med andra ord: gen-
modifierad mat är inte samma problem i England som i USA. Den enligt mig mest 
intressanta slutsatsen som Jasanoff härleder ur den analysen är att alla kultur-
specifika riskregleringar är att betrakta som sanningsutsagor, som en form av 
berättelser, om hur väl samhället ifråga förmår ta hand om de problem som 
identifierats som nödvändiga att ta hand om. Hon förklarar det med ett citat som 
lämpar sig väl som teoretisk programförklaring till föreliggande avhandling: ”From 
this perspective, the regulation of science and technology, whether to further 
innovation or control risk, can fruitfully be seen as a kind of story-telling by 
communities situated in particular times and places who are attempting to deal with 
unsettling or disruptive changes in their environments”.67  

  För Jasanoff spelar den “story-telling” som görs av riskreglerande och 
riskkontrollerande myndigheter en avgörande roll i det senindustriella samhället 
genom att adressera sådana osäkerheter som identifierats som samhälleliga 
problem, och därigenom i en mening ta udden av det hot de anses utgöra. Med 
andra ord: genom det blotta faktum att de visar sig ägna sig åt ett problem, skapar 
de det för samhällsordningen viktiga intrycket av att problemet blir hanterat. I detta 
påstående ligger för Jasanoff ingen normativ utsaga om riskkontrollens 
funktionalitet, utan det är att betrakta som en analys av den symboliska funktionen 
hos all form av riskkontrollerande verksamhet. Jasanoff refererar härvidlag till 
Zygmunt Baumans föreställning om en ”trädgårdsmästarinstinkt” hos den moderna 
staten som strävar efter att utplåna varje tendens till ambivalens.68 

 

66 Jasanoff, S (2005): Designs on nature: science and democracy in Europe and the United States, s. 19 (kursivt i 
original).  
67 Jasanoff, S (2005), s. 23. 
68 Jasanoff, S (2005), s. 27. 
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Riskkontrollens produktiva osäkerhet 
I artikeln ”The songlines of risk” (1999) beskriver Jasanoff riskhanteringen i det 
senindustriella samhället i termer av viljan till kontroll över det som kanske inte 
kan kontrolleras. Miljökatastrofer och incidenter av olika slag har gjort det 
uppenbart att det industri- och konsumtionssamhälle som har byggts upp under de 
senaste hundra åren medför risker för människan och för den yttre miljön av 
magnituder som inte riktigt kan omfattas. Det råder en enorm osäkerhet kring 
riskernas art och möjliga konsekvenser, och samhällen söker febrilt efter metoder 
att hantera den här osäkerheten. Det råder en diskrepans mellan den moderna viljan 
till kontroll och den osäkerhet och risk som är det industriella samhällets skugga. 
  Jasanoff beskriver ett generaliserat schema som hon menar är det senindu-
striella risksamhällets utarbetade metod för att begreppsliggöra och därmed hantera 
den okända risken. För det första utgår riskhanteringen från en mekanistisk och 
linjär uppfattning om kausalitet. Även om de analyser av orsak och verkan som 
utförs numera oftast är komplexa, flerfaktorsmetoder så handlar det fortfarande 
nödvändigtvis om en grov simplifiering av processer som inte låter sig översättas 
till kvantitativa mätningar.69  
  För det andra tillskrivs objekt ute i naturen agentskap enligt en simplifierad 
ordning där ämnen, substanser etc förutsätts besitta vissa inneboende egenskaper, 
och därmed uppvisa liknande effekter, under alla omständigheter. Närmare bestämt 
går det ut på att tillskriva objekt status som antingen farliga eller ofarliga, utan att 
ta hänsyn till det faktum att dessa objekt i själva verket inte har en sådan essentiell 
karaktär, utan bara kan betraktas som det ena eller det andra utifrån kontexten.70  
  Det här kan också kopplas till vad Johannes Persson i antologin Osäkerhetens 
horisonter (2002) kallar objektsaspekten av riskbegreppet. Han menar där att 
uppfattningen av risk alltid eller oftast kopplas till ett bestämt objekt, alldeles 
oavsett vilken faktisk betydelse objektet i fråga har i sammanhanget. Persson 
exemplifierar med östersjölax som en möjlig objektsaspekt av en specifik risk; 
fisken är, i vissa sammanhang, det objekt vi kopplar risken att förgiftas av öster-
sjöns miljögifter till. Det Persson behandlar här är i huvudsak ’vanliga människors’ 
uppfattning av risk, och poängen är att vi har en tendens att alltid koppla 
uppfattningen av en risk till konkreta objekt, vilka i andra sammanhang kan ha helt 
andra betydelser.  Resonemanget går emellertid väl att överföra på riskbestäm-
ningen i institutionella sammanhang. Med Jasanoffs och Perssons hjälp kan vi då 
föreställa oss att miljögiftsövervakningen bygger på en process där en viss risknivå 
ska kopplas till specifika ämnen och substanser, alldeles oavsett dessa objekts 
flytande och till viss del obestämbara karaktär och beteendemönster. Om jag tillåter 
mig föregripa följande teoriavsnitt, skulle jag också vilja resonera kring objekts- 
och agentskapaspekten i kontexten av Baudrillards simulacra-beskrivning (se 
följande teori-del). Frågan är således vad det innebär om riskobjektet alltid är ett 
simulacrum, aldrig mer konkret än ett ämnesnummer i ett index.  

69 Jasanoff, S (1999): “The songlines of risk”, s. 41f. 
70 Jasanoff, S (1999), s. 142f. 
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  Den tredje delen i Jasanoffs schema utgörs av begreppet osäkerhet. Hon menar 
att en central aspekt av den moderna riskregleringen utgörs av erkännandet av 
osäkerhet och det parallella översättandet av denna osäkerhet till kvantitativa 
koncept och matematiska formler, vilket är avgörande för hela konceptet av 
hanterbar risk: ”Uncertainty about the environment […] increasingly appears as a 
very special form of politics. It is a social admission that there are things about our 
condition that we do not know (simple ignorance), but it is also an affirmation that 
we have the means and the will to find out more about those things that we label 
‘uncertain’”.71   
  I linje med vad Jasanoff framhåller om osäkerhetens potentiella produktivitet 
och riskkontrollens symboliska funktion, skulle jag vilja påstå att det i 
förlängningen också finns en legitimerande aspekt som är viktig att lyfta fram. 
Genom institutionaliseringen av riskkontroll och riskreglering, och genom implicita 
löften om upphävandet eller åtminstone hanterandet av osäkerhet, skulle jag vilja 
påstå att det är möjligt för stater och samhällen att legitimera verksamheter 
(kärnkraft, kemikalieproduktion m.m.) om vars potentiella, destruktiva konse-
kvenser adekvata vetenskapliga förutsägelser inte låter sig göras.72  
  Jag kan, slutligen, behöva klargöra mer exakt vad jag menar med begreppet 
legitimering i det här sammanhanget. Det handlar om ett ”organiskt” inslag av 
legitimering som växer fram som en mer eller mindre naturlig följd av samhällets 
ordning. Det är en legitimeringsmekanism som inrättas som svar på ett identifierat 
behov, som i fallet Sverige består bland annat i upptäckten av PCBs och DDTs 
miljöfarliga effekter på 1960- och 70-talen, utöver andra internationella företeelser. 
Det handlar alltså inte om att legitimera kemikaliesamhället i positionering mot 
något kemikaliefritt alternativ, eftersom ett sådant alternativ helt enkelt inte finns 
(åtminstone inte rent diskursivt sett), utan om en nödvändig kontroll och därmed 
legitimering av den rådande ordningen.  
 

*  * * 
 
  Jasanoff lär oss således att riskreglering har en verklighetskonstituerande och 
”berättande” funktion, samt att osäkerhet inom riskreglering inte endast måste vara 
att betrakta som ett problem, utan tvärtom kan vara en resurs att utnyttja; den kan 
vara produktiv. Hur detta kan gå till visar hon empiriskt bland annat i sin historiska 
undersökning av amerikanska EPA (Environmental Protection Agency) och dess 
förhållande till den kemiska industrin vars verksamhet den har varit satt att reglera. 
Industrin söker med framgång åberopa den stora osäkerhetsdimensionen i EPA:s 
riskbedömningar för att förhala och förhindra den regulatoriska processen. På så vis 

71 Jasanoff, S (1999), s. 144. 
72 Se även Mårald, E (2007): Svenska miljöbrott och miljöskandaler, 1960-2000, om miljöbrottslagstiftningens 
liknande funktion (s. 28ff.). Vidare, se Thelander, J & Lundgren, L (1989): Nedräkning pågår: Hur upptäcks 
miljöproblem? Vad händer sedan?: ”Politikern som påstår att han också har ett fast grepp om sina problem ger 
ett förtroendeingivande intryck. Hur han uppfattar problemen blir då av mindre intresse. Man kan tala om 
problem på ett ytligt sätt och i mängden av problem dölja de verkligt stora och mest besvärliga frågorna. Den 
som säger sig vara medveten om problemen kan ju inte så lätt kritiseras för att ha förbisett några viktiga 
aspekter” (s. 47). 
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förläggs bevisbördan på tillsynsmyndigheten och den kemiska industrin utnyttjar 
osäkerheten till sin fördel, som ett argument för att inte reglera.73  
  Ett rimligt antagande är att ju större osäkerheten är på ett riskregleringsområde, 
desto större utrymme finns det för olika aktörer med auktoritet att göra sannings-
utsagor – reglerande myndigheter, politiker, industri, NGO:s m.m. – och att 
påverka berättelsen om hur riskerna bör definieras och regleras. I den just anförda 
studien av Jasanoff är det industrin som mer än andra lyckas göra sin tolkning 
gällande, men det finns inget som på förhand säger att inte tillsynsmyndigheter, 
eller andra aktörer, kan vara lika tongivande i konstruktionen av riskers 
verklighet.74 Föreliggande avhandling kan således betraktas som en undersökning 
av hur svenska riksdagspartier, Naturvårdsverket samt Kemikalieinspektionen 
förhåller sig till och använder osäkerheten gällande kemikaliers natur som en 
resurs.  
 
 
 

Jean Baudrillard 
Att ur Jean Baudrillards oftast tämligen svårforcerade texter utvinna något i forsk-
ningssyfte tillämpbart begrepp eller perspektiv kan tvinga fram en närmast 
exegetisk läsning. Det kan förvisso sägas till hans försvar, att det svävande och 
svårfångade i hans stil är kongenialt med den postmoderna stämning han menar sig 
analysera, men det är ändå svårt att komma ifrån en något frustrerande känsla av att 
det hela hade kunnat uttryckas på ett mer lättillängligt sätt. Många skulle kalla hans 
sätt att skriva elitistiskt, andra skulle säga franskt, vissa skulle hävda att det ena 
ligger i det andra.  
  Detta till trots finns det hos Baudrillard en beskrivning av en samhällelig logik 
som är vår samtida, med vissa insikter och analytiska poänger som är värda att fästa 
uppmärksamheten vid. Vad det gäller är en representationslogik som eskalerat till 
den grad att all referens till en yttre verklighet kopplats bort, en ändlös produktion 
av information som dränker all egentlig mening i ett tomt brus.  
 

Hyperverklighet 
De vanligaste föremålen för Baudrillards filosofiska utläggningar är konsumtion, 
reklam och media, men det kan inte råda någon tvekan om att vetenskapen är en 
medskapare av den hyperverklighet han beskriver. En av Baudrillards favorit-
liknelser när han vill förklara hur denna hyperverklighet fungerar är Borges 
berättelse om en kinesisk kartväv, vars detaljrikedom med tiden blir så enorm att 
den täcker in hela riket på ett alldeles exakt sätt. Berättelsen suggererar en idé om 

73 Jasanoff, S (1992): “Science, Politics, and the Renegotiation of Expertise at EPA”, s. 203ff. 
74  Tvärtom visar Jasanoff i artikeln ”Contested boundaries in policy-relevant science” (1987) på att den 
europeiska regulatoriska kontexten skiljer sig avsevärt från den amerikanska, och att vetenskapliga utsagor i den 
förra tillmäts relativt stor auktoritet (s. 225f.).  
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den moderna vetenskapens strävan efter total kunskap, och vidare kan den illustrera 
Baudrillards uppfattning om att verkligheten blir irrelevant som förankringspunkt 
när vi översköljs av kopior och simuleringar. Emellertid är denna totaliserings-
tendens i vetenskapens efterlikning av den ”objektiva” verkligheten enligt 
Baudrillard absurd, eftersom en sådan kopia aldrig kan bli något annat än en tom 
tautologi: 

 
Thus the weight of the world, or the universe, can eventually be calculated in exact 
terms, but initially it appears absurd, because it no longer has a reference, or a mirror 
in which it can come to be reflected – this totalization, which is practically equivalent 
to that of all the dimensions of the real in its hyperreal double, or to that of all the 
information on an individual in his genetic double (clone), renders it immediately 
pataphysical. The universe itself, taken globally, is what cannot be represented, what 
does not have a possible complement in the mirror, what has no equivalence in 
meaning […] Meaning, truth, the real cannot appear except locally, in a restricted 
horizon, they are partial objects, partial effects of the mirror and of equivalence. All 
doubling, all generalization, all passage to the limit, all holographic extension (the 
fancy of exhaustively taking account of this universe) make them surface in their 
mockery. Viewed at this angle, even the exact sciences come dangerously close to 
pataphysics. Because they depend in some way on the hologram and on the 
deconstruction and reconstruction of the world (in its smallest terms) founded on a 
tenacious and naïve faith in a pact of the similitude of things to themselves. The real, 
the real object is supposed to resemble itself like a face in a mirror – and this virtual 
similitude is in effect the only definition of the real – and any attempt […] that rests 
on it will inevitably miss its object.75  

 
Vi kan konstatera att samma ontologiska antagande tycks ligga bakom Baudrillards 
verklighetsanalys som återfinns i merparten av de vetenskaps- och teknologistudier 
som gjorts inom STS och andra närliggande forskningsfält. Åtminstone är det 
ontologiska antaganden som är i hög grad förenliga, nämligen idéer om en 
verklighet som endast till en viss grad har någon koppling till dess representering i 
vetenskapliga modeller och beräkningar. Uppenbarligen finns det hos Baudrillard, 
vilket citatet ovan illustrerar, en filosofisk prägel, därtill med normativa inslag, som 
ofta saknas i STS-studier. Den huvudsakliga skillnad mellan de två perspektiven, 
vilken har relevans för min avhandling, är emellertid STS fokus på konstruktionen 
av vetenskapliga fakta. Detta är inte något primärt intresse för mig i min studie av 
miljögiftsövervakningen i Sverige. Istället är det en verksamhetslogik jag är ute 
efter, att studera hur miljögiftsövervakning fungerar som system. Där menar jag att 
Baudrillards analys av en simuleringslogik lämpar sig väl som teoretisk utgångs-
punkt.  
 

Verklighetens död och simulacra 
Det centrala tankespåret hos Baudrillard om verklighetens död, eller verklighetens 
urartning i hyperverklighet, ska inte tolkas som en nostalgisk idé om en svunnen 
realism. Det som Baudrillard ser som ett historiskt alternativ till den postmoderna 

75 Baudrillard, J (1994): Simulacra and simulation, s. 108f. 
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hyperverkligheten är istället ett symboliskt sätt för människan och kollektivet att 
förhålla sig till omvärlden.76 I detta symboliska förhållningssätt ser Baudrillard en 
radikalt annan form av representationslogik än den som är den idag förhärskande, 
varför det också blir missvisande att prata om honom som en realist at-bottom.  
  Paradoxalt nog kan den fåfänga strävan efter en exakt och total kartläggning av 
den yttre verkligheten utpekas som en drivkraft i den eskalering av represen-
tationer, som ser just denna verklighet försvinna som nödvändig referenspunkt. 
Historiskt sett kan ett tidigt skede av den här processen märkas i den industriella 
massproduktionen, där kopior av original präglas på löpande band och övertar 
värdet från originalet. I det postmoderna samhället har den representationslogik 
som börjar med kopian av ett original snurrat ett varv ytterligare. Här spelar inte 
längre originalet någon avgörande roll, utan kopior utförs av kopior i en 
självreproducerande, ändlös ström. Kopplingen till verkligheten, referenten, har 
försvunnit.77  
  I hyperverklighetens representationslogik är verklighetens beskaffenhet i 
princip irrelevant, och modellen är det enda egentliga objekt som finns för 
människan att förhålla sig till. Denna ”verklighetens död” går hand i hand med 
”meningens död”. Verklighetens upplösning i modellerna är liktydigt med dess 
upplösning i information. När det verkliga försvinner i en aldrig sinande produktion 
av information, ”värdefull” såväl som ”värdelös”, försvinner därmed också möjlig-
heten att skapa någon egentlig mening. Det enda som finns att förhålla sig till är 
information, kort och gott, och detta därför att den oerhörda massa som informa-
tionen utgör omöjliggör genomträngning. Vidare, om vi skulle lyckas tränga 
igenom informationens dimma skulle det uppdagas för oss att det inte finns någon 
verklighet därunder, och därmed ingen mening.78 Baudrillard går så långt som att 
vädra hypotesen att information befinner sig i ett direkt antagonistiskt förhållande 
gentemot mening och signifiering.79  
  Det samhälle Baudrillard beskriver är en värld av simulacra: tecken och 
representationer som utgår från modellen istället för verkligheten. Logiken kan 
observeras på en mängd plan (och det är också detta som är Baudrillards arbets-
metod – att filosofiskt spekulera kring fenomen som han anser uppvisar 
hyperverklighetens karakteristika); konsumtionsvaror cirkulerar i självreprodu-
cerande kretslopp, stimulerade av diverse modeller om tillgång och efterfrågan. I 
laboratorier produceras vetenskapliga beräkningar som bygger på tidigare 
beräkningar, vilka i sin tur bygger på simulationer av en yttre verklighet. I 

76 Baudrillard, J (1988): Selected writings, s. 119-148. 
77 Baudrillard, J (1981): For a critique of the political economy of the sign, passim; Baudrillard, J (1988), 
passim; Baudrillard, J (1994), passim. 
78 Det är i min mening felaktigt att i Baudrillards tes om meningens död läsa in en extrem relativism, vilket den 
förvisso öppnar för. Dels handlar den om att den rena mängden information försvårar (Baudrillard skulle troligen 
säga omöjliggör) urskiljning (en idé som väl måste anses ha fått ökad giltighet med internetkommunikationens 
framväxt). Dels så ska det påpekas att det i mycket är en mediateori, som handlar om medias logik och effekter. 
Poängen i ett sådant sammanhang är väl snarast: var är verkligheten i alla de mediabudskap som sköljer över 
oss? Vad har verkligheten för bäring på dessa budskap? Att på dessa frågor, som Baudrillard, svara ”ingenstans” 
respektive ”ingen alls” kan anses motiverat.  
79 Baudrillard, J (1994), s. 79-86. 
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finansvärlden cirkulerar beräkningar och modeller av framtida transaktioner och 
värdefluktueringar. I Baudrillards beskrivning är allt detta symptom på en ordning, 
vars syfte är total kontroll över världen, och som har effekten att jämna ut verklig-
heten, i all dess komplexitet och djup, till en hyperverklighet där människan i 
praktiken kan styra allt genom simulacra.80 Modellernas, simulacrans, status i den 
här ordningen beskriver Baudrillard på följande sätt: 
 

The models no longer constitute either transcendence or projection, they no longer 
constitute the imaginary in relation to the real, they are themselves an anticipation of 
the real, and thus leave no room for any sort of fictional anticipation – they are 
imminent, and thus leave no room for any kind of imaginary transcendence. The field 
opened is that of simulation in the cybernetic sense, that is, of the manipulation of 
these models at every level (scenarios, the setting up of simulated situations, etc.) but 
then nothing distinguishes this operation from the operation itself and the gestation of 
the real: there is no more fiction.81  

 
Jag menar det är viktigt att fästa sig vid de relevanta iakttagelser som finns i den 
här verklighetsbeskrivningen, istället för att i den endast se en nostalgisk primi-
tivism eller banal konsumtionskritik. Det är inte nödvändigt att lägga någon 
värdering i en sådan samhällsteckning; det är inte nödvändigt att sörja en 
försvunnen verklighet bara för att se att en annan tagit dess plats.82 Baudrillards 
texter reser nödvändigtvis invändningar angående begreppet verklighet: vad är 
denna verklighet som tydligen ska vara död?  Det är emellertid inte en fråga som 
behöver ha ett filosofiskt svar, utan den kan med fördel omvandlas till en 
forskningsfråga som söker ett empiriskt svar: vilken verklighet laborerar de här 
människorna med? Vad Baudrillards begrepp och filosofi kan tänkas ha för 
relevans för en sådan undersökning ska jag diskutera i det följande. 
 

80 Som synes finns här en tydlig parallell till Jasanoffs idé om riskkontrollens osäkerhetsupphävande funktion, 
och vidare till Becks syn på riskreglerare som den rådande (o)ordningens väktare (se nedan om Beck).  
81 Baudrillard, J (1994), s. 122.  
82 När det gäller normativitet så är Baudrillard ambivalent (ett förhållningssätt som givetvis kan sägas ligga väl i 
linje med hans filosofi). Å ena sidan försöker han ofta understryka att han inte lägger någon värdering i sin 
samhällsbeskrivning. Detta gör han i allt från inskjutna, självreflekterande parenteser, där han ifrågasätter sitt 
eget normativa språk (”why artificial?”. (Baudrillard, J, 1994, s. 114)) till hyllningar av postmodern, 
intetsägande konst (Baudrillard, J, 1994, t.ex. s. 111-120). Han var också tidigt ute med att kritisera den 
konsumtionskritik som baserades på distinktionen mellan primära och skapade begär (Baudrillard, J, 1975: The 
mirror of production, s. 32; Baudrillard, J, 1981, s. 63-87; Baudrillard, J, 1998: The consumer society: Myths and 
structures, s. 74f.).   
   Å andra sidan är det uppenbart att han ibland intar en beklagande attityd till sakernas tillstånd. En möjlig 
tolkning av Baudrillard är att det huvudsakliga problemet med verklighetens död är att det samhälle som ser 
verkligheten försvinna som referent samtidigt är besatt av verklighetsprincipen. Den hopplösa strävan efter 
kontroll och exakt representering gisslar vårt samhälle. Vidare ska det konstateras att han i sin diskussion om det 
historiska alternativet till vår västerländska representationslogik av idag, den symboliska ordningen, ofta 
uttrycker sig i ohöljt positiva ordalag (se t.ex. Baudrillard, J, 1975, s. 51; Baudrillard, J, 1988, s. 119-148; 
Baudrillard, J, 1994, s. 43-48). 
   Ett mindre sympatiskt inslag i hans textproduktion som det inte går att komma ifrån, och som också placerar 
honom i kategorin samhällskritiker, är hans kulturelitism. Bland annat beskriver han i en text om kulturcentret 
Centre Pompidou hur den stora (dumma) massan rör sig likt boskap (mina ordval) och konsumerar konst vars 
betydelse helt undgår dem (1994, s. 65).  
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Baudrillard och miljögiftsövervakning – varför simulacra? 
Inom ett vedertaget fält som riskforskningen är idén om den delvis fiktiva 
karaktären på kunskapsutsagorna inom områden av osäkerhet väletablerad. I 
antologin Risk society and beyond står till exempel följande att läsa: ”Risks are 
necessarily constructed, the construction of risk must obey the logic of its 
revelation.” 83  En berättigad fråga är därför varför jag vill tillämpa ett begrepp som 
simulacra, och inte nöja mig med att tala exempelvis om konstruktionen kunskap, 
risk eller föreställningar om kemikalier och dess egenskaper.  
  Svaret är att utifrån det senare perspektivet riskerar man fastna med blicken på 
föreställningen om en konstruktion, vilket bara utgör en del av Baudrillards 
simulacra-världar. Simulacra är inte bara konstruktioner, det är utsagor, påståenden, 
representationer av verklighet. Det är just när ett område framträder som ett 
begränsat, kontrollerat och kartlagt litet universum, till sin karaktär väsensskilt från 
den verklighet det sägs avbilda, som det blir relevant att tala om simulacra. 
Uppenbarligen är därmed begreppet tillämpbart på de flesta områden: vi interagerar 
givetvis alltid i någon mån med representationer. Det är snarast en fråga om 
relevans, när vi gör rätt i att tala om en värld av simulacra. Jag menar att detta är 
befogat, när världen i fråga är befolkad av idéer, utsagor, beräkningar – kort sagt: 
representationer – som tar plats för en verklighet vars karaktär är fundamentalt 
okänd och i sammanhanget irrelevant, och den här simulerade världen förmedlar 
intrycket av kartläggning och kontroll.  
  Det verkar alltid ligga nära till hands att söka mildra Baudrillards ofta 
hårddragna teser. Stora delar av biografier om filosofen brukar ägnas åt att ta udden 
av hans polemiska påståenden för att därigenom kunna smälta samman Baudrillard 
med annan sociologisk teori. Mindre välvilliga kritiker har också i Baudrillard fått 
en sittande fågel att sikta på genom tacksamma titlar som The Gulf War did not 
take place.84  
  Jag menar emellertid att det finns litet att vinna på att kritisera eller söka 
omformulera Baudrillards ontologiska antaganden, hur överdrivna dessa än kan 
tyckas. Hans grundtes: ”verkligheten finns inte längre”, är givetvis svårsmält och 
svår att upprätthålla, men tillämpad på rätt sätt anser jag det vara en formel som 
säger mycket om det senindustriella samhället. Vidare, och framförallt relevant för 
föreliggande avhandling, menar jag att det är en formel som när den tillämpas på ett 
”slutet” system som miljögiftsövervakningen, kan utvinna många poänger. Inom ett 
sådant system kan simuleringens representationslogik ha den funktion som 
Baudrillard beskriver. Där är det modellen och simuleringen som bestämmer, och 
systemet kan fungera som det ska, i en bestämd mening, alldeles oavsett vad som 
sker ute i verkligheten. Detta är inte avsett som något provocerande påstående, och 
det är inte heller så otroligt som det kan låta. Saken är den - vilket knappast är unikt 
för miljögiftsövervakningen, men däremot i hög grad utmärkande för den – att de 
verkliga påverkans- och samverkansprocesser som sker i verkligheten är omöjliga 
att representera i några beräkningsmodeller, varför dessa processer också kan 

83 Adam, B, Beck, U & Van Loon, J (2007): The risk society and beyond: Critical issues for social theory, s. 2. 
84 Baudrillard, J (1995): The Gulf War did not take place.  
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betraktas som irrelevanta inom systemet. Eller snarare kanske vi kan säga, med 
Baudrillard, att verkligheten varken äger större eller mindre giltighet än 
simuleringen.  
  Utifrån en läsning av Baudrillard kan vi också aktualisera frågan kring 
informationens roll inom miljögiftsövervakningssystemet. Vilken relation finns 
mellan naturen och de miljöövervakningsdata som systemet producerar? Med andra 
ord: vad säger den information som alstras av övervakningen, vilka slutsatser kan 
dras utifrån den och vilken status har den?  Därtill kommer frågan om hur 
informationen hanteras inom systemet, vad som sker med de data som strömmar in 
i de ansvariga myndigheternas databanker. Frågan är särskilt relevant sedan EUs 
nya kemikalielagstiftning REACH trätt ikraft, då den väntas ge upphov till 
oerhörda mängder information om olika kemikalier.  
  Att betrakta miljögiftsövervakningen som ett system av simulacra blir även 
intressant i förhållande till Jasanoffs idéer om riskhantering som en metod för 
kontroll av i grunden okontrollerbara processer i naturen. Baudrillard påstår 
stundtals att den hyperverkliga ordningen är resultatet av en strävan efter total 
kontroll.85 Ett sådant perspektiv på miljögiftsövervakningen som verksamhet, alltså 
som en verksamhet sysselsatt med simulacra snarare än verklighet, öppnar för en 
fördjupad diskussion om uppfattningen av ”kontroll”.  
  Sociologen Andrew Barry skriver i Political Machines att naturvetenskaperna 
bör studeras av humanvetenskaperna som ”a part of, rather than apart from, a 
complex and contested reality.”86 Med min utgångspunkt i Baudrillards vokabulär 
och idévärld blir det för mig snarare fråga om att studera miljögiftsövervakningen 
och kemikaliekontrollen som en skapare av en hyperverklighet.  
 
 
 

Ulrich Beck 
De två böcker av Ulrich Beck som kommer att användas som teoretiskt ramverk för 
den här avhandlingen är del av hans tidiga författarskap och berör det som han i 
den första av de två betecknar som risksamhället. I senare verk har han rört sig mer 
mot analyser av vilka institutionella och politiska ramverk som är nödvändiga för 
att en adekvat respons på de ekologiska hot som det senindustriella samhället ställs 
inför ska vara möjlig.  
 

Risksamhället 
Beck presenterar i sina två böcker Risk Society – Towards a new modernity (1992) 
och Ecological politics in an age of risk (1995)87 en analys av det kapitalistiska, 
senindustriella samhället som på avgörande punkter skiljer sig från politiskt mer 

85 Se t.ex. Baudrillard, J (1994), s. 121. 
86 Barry, A (2001): Political machines: Governing a technological society, s. 58.  
87 Originalutgåva på tyska 1986 respektive 1988. 
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gångbara tankemodeller om ekologisk modernisering och hållbar utveckling. 88 
Beck identifierar en historiskt specifik, senindustriell fas under vilken han menar 
att den sociala rationalitet som legat till grund för industrialiseringen av samhället 
genomgår en kvalitativ förändring. I själv verket innebär förändringen ingen total 
omvälvning eftersom det egentligen är fråga om en förstärkning av de grund-
läggande dimensioner som redan finns på plats: vetenskaplig och teknologisk 
utveckling, byråkratisk expansion och ständigt intensifierat resursutnyttjande. 
Resultatet av rationalitetens intensifiering är emellertid så omvälvande att det är 
befogat att tala om en kvalitativ förändring; bieffekterna av de krafter som alstrats 
genom industrialiseringens och modernitetens verkan har ackumulerats till en 
historiskt unik nivå, där människoskapade risker plötsligt inte längre endast har 
lokal räckvidd, utan där hela samhällen, hela ekosystem och – ytterst – hela 
mänskligheten står på spel: ”It is precisely the highly developed industrial systems 
which render impossible any escape from the collective self-jeopardization of the 
natural basis, in human nature, of social action.”89 Det nya samhälle som uppstår 
därmed kallar Beck risksamhället, eftersom det utmärks av paradoxala, och mer 
eller mindre verkningslösa, riskhanteringsförsök i skuggan av den totala 
förstörelsens Damoklessvärd.90  
  Det industriella samhället har, menar Beck, gett upphov till en situation där 
faror skapade igår kommer att utsätta framtida generationer, i ett tidsperspektiv som 
sträcker sig långt bortom alla rimliga sannolikhetskalkylers räckvidd, för potentiellt 
katastrofala risker. Samtidigt är de senindustriella samhällena världen över fast i en 
destruktiv spiral, eller snarare fångade i ett destruktivt momentum, som innebär att 
de potentiella katastroferna bara fortsätter att ackumuleras, i ständigt ökande takt. 
Beck återanvänder Walter Benjamins suggestiva, framstegskritiska och fatalistiska 
analys av en Kleemålning för att illustrera detta senindustriella dilemma: 
 

A Klee painting named Angelus Novus shows an angel looking as though he is about 
to move away from something he is fixedly contemplating. His eyes are staring, his 
mouth is open, his wings are spread. This is how one pictures the angel of history. His 
face is turned toward the past. Where we perceive a chain of events, he sees one single 
catastrophe which keeps piling wreckage upon wreckage and hurls it in front of his 
feet. The angel would like to stay, awaken the dead, and make whole what has been 
smashed. But a storm is blowing from Paradise; it has got caught in his wings with 
such violence that the angel can no longer close them. The storm irresistibly propels 
him into the future to which his back is turned, while the pile of debris before him 
grows skyward. This storm is what we call progress.91  

 
Den modernitet som i Klees tavla tar formen av en storm och gör ängeln 
handlingsoförmögen, utmärks enligt Beck i sitt senindustriella stadium framförallt 

88 Se t.ex. Hajer, M (1995): The politics of environmental discourse: Ecological modernization and the policy 
process, passim, eller Dryzek, J (1997): The politics of the Earth: Environmental discourses, s. 123-152, för 
definitioner av de här två begreppen. 
89 Beck, U (1995): Ecological politics in an age of risk, s. 50. 
90 Beck, U (1995), passim; Beck, U (1992): Risk society: Towards a new modernity, passim. 
91 Original Benjamin, W (1978): Illuminations, s. 257-8; citerat av Beck, U (1995), s. 58. 
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av tre aspekter: en förfelad natursyn, ett vetenskapligt-instrumentellt sätt att 
handskas med risker samt ett med detta förknippat socialt krav på säkerhet.   
 
 
 

Senmodernitetens logik: hinder för reflexivitet och politisk handling 
Den syn på naturen som präglar samtliga ekologiska rörelser idag, från skalans 
mest progressiva ytterlighet till motsatta ändens mest teknikoptimistiska del, är, 
menar Beck, en modernt skapad mytbild utan någon som helst förankring i en 
historisk verklighet. Det mänskliga samhällets inblandning i och påverkan på 
naturen är irreversibel och så långt gången, att människan börjat skapa fantasier om 
en orörd ”natur”, vilken hålls fram som idealtillstånd: ”Thus even nature is not 
nature, but rather a concept, norm, memory, utopia, counter-image.”92  
  Själva idén om ett naturens urtillstånd vilket vi en dag skulle kunna återgå till, 
som Beck menar är den idé som utgör grunden för dagens miljötänkande, vittnar 
dels, enligt en ganska enkel psykoanalys, om ett samhälle som undermedvetet 
erkänt det skeva i det egna förhållandet till naturen.93 Kanske än viktigare, i Becks 
analys, är emellertid den politiskt pacificerande och socialt sammanhållande 
funktion som den förfelade natursynen får:  
 

Today more than ever, now that it no longer exists, “nature” is being rediscovered and 
pampered. […] The high esteem in which it is held corresponds to the devastation and 
loss, and draws from memory a “nature” that is anything but natural. This does not 
merely concern epistemological questions: opportunities for political action, arising 
from the despoliation of “nature” as a domestic social phenomenon, are lost.94  

 
Genom upprättandet av utopin om en orörd natur, vars beskaffenhet vi per 
definition inte kan ha någon uppfattning om annat än som ideellt begrepp, 
legitimeras alltså en ohållbar miljöpolitik. Här finns en uppenbar parallell mellan 
Becks idé om en legitimerande utopisk naturbild, och Jasanoffs produktiva 
osäkerhet, liksom även mellan den förra och Baudrillards simulerade verklighet. 
  Den andra delförklaringen till Klee-ängelns handlingsförlamning är det veten-
skapligt-instrumentella språk som genom moderniteten tagit plats som det politiska 
språket par excellence. Samhällelig analys och därmed förknippad politisk handling 
kan, menar Beck, inte uttryckas på annat sätt än genom en vetenskaplig logik som 
genom sitt begränsade perspektiv, åtminstone än så länge varit oförmögen att upp-
märksamma abstrakta faror av den typ som idag hotar världen. Den matematiska 
rationaliteten som gör gällande att per definition alla faror kan omvandlas till 
sannolikhetskalkyler har sin historiska upprinnelse i den tidsepok som Beck 
identifierar som den primära industrialismens; problemet är helt enkelt att dess 

92 Beck, U (1995), s. 38.   
93 Beck, U (1995), s. 36-47. 
94 Beck, U (1995), s. 38. 
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räckvidd inte längre är tillräcklig för att på ett produktivt sätt (det vill säga på ett 
sätt som föranleder politisk handling) omfatta risksamhällets faror.95  
  Just vad den vetenskapliga riskkalkylen har för konsekvenser för hanterandet 
av miljöhot ska utvecklas nedan. Här ska jag nöja mig med att redogöra för 
sambandet mellan denna logik och den tredje modernitetens skygglapp som går att 
utläsa ur Becks analys, nämligen det senindustriella samhällets besatthet av 
säkerhet och kontroll.  Paradoxalt nog, menar Beck, har samhället aldrig varit så 
präglat av en strävan efter att uppnå kontroll (över ekonomi, trafik, export, 
miljöföroreningar etc.) som just när detta ser mer omöjligt ut än någonsin tidigare. 
Återigen är det ett fenomen som går att spåra tillbaka till föregående typer av 
industrialism, då risker fortfarande i stor utsträckning var möjliga att kontrollera. 
Beck hänvisar till den franske sociologen Francois Ewalds studier96 av framväxten 
av en försäkringskultur i de samhällen där industriella faror, allvarliga men 
fortfarande av en begränsad karaktär, föranledde inrättandet av med tiden 
avancerade försäkringssystem, vilka fungerade som en legitimering av de risker 
industrialismen gav upphov till.97 Den vetenskapliga riskkalkyl som därmed kom 
att utgöra den grundläggande rationaliteten för alla industriella samhällens sätt att 
närma sig riskdimensionen, har sedan dess förlorat sin förankring i verkligheten 
men fortsätter att verka genom att upprätthålla och sprida skenet av kontroll och 
säkerhet. Att förväntningarna på kontroll, vilka alltså underbyggs av ett ständigt 
spritt budskap om att allting är under kontroll, har nått närmast absurda 
proportioner illustreras, menar Beck, av det faktum att även rena naturkatastrofer 
idag ofta ger upphov till letandet efter en felande länk i den politiska sfären; något 
som i sin tur utgör ytterligare ett symptom på människans förfelade natursyn: 
”Another index of nature’s transformation into society is the degree to which 
disasters, natural disasters of the ”classical” type […] are now interpreted and 
treated as disasters for which policy is answerable.”98 
  Det är, åtminstone enligt min läsning av Beck, här inte frågan om förljugenhet 
eller någon ”putsning av siffror”, utan istället om ett samhälle där kontrollen blivit 
en förutsättning för all social aktivitet. Där kontroll och säkerhet utgör de kugghjul 
runt vilka samhället snurrar kommer olyckan, hur potentiellt katastrofal denna än 
kan tänkas vara, alltid att utgöra undantaget, och därmed är det möjligt, och 
acceptabelt, att tänka bort dess existens (som hot). Detta handlar inte enbart om en i 
det politiska språket inneboende tendens att nedtona riskernas verkliga omfattning, 
utan även om en önskan om kontroll hos den individuella medborgaren. Illusionen 
om kontroll och säkerhet är i Becks analys intimt förknippad med konsumtions-
samhället, med den konsumerande människans hopp om att det materiella överflöd 
som står henne till buds ska vara moraliskt acceptabelt ur alla perspektiv.99    
 

95 Beck, U (1995), s. 73-110. 
96 Ewald, F (1986): L’État Providence. 
97 Beck, U (1995), s. 106ff. 
98 Beck, U (1995), s. 37f. 
99 Beck, U (1992), s. 136f.; Beck (1995), s. 128-157. 
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Katastrofal modernitet och riskkalkylernas groteskerier 
Beck presenterar, i ett sällsynt fall av att vara konkret, siffror på hur bland annat 
allergier och cancer ökat snabbt under några decennier. 100  Den bärande (eller 
bristande) punkten i hans resonemang som helhet ligger just här, i argumentationen 
för att de faror som bär upp tesen om ett risksamhälle verkligen existerar. Även om 
cancerfallen, för argumentationens skull, accepteras som orsakade av kemikalier 
och andra av risksamhällets produkter, kan alltid Steven Pinkers tes om världens 
relativa förbättring vändas emot Beck.101 Oavsett hur vi betraktar den historiskt sett 
väldigt plötsliga stegringen av cancer, är det svårt att inte se Becks bild av ett 
samhälle som rusar in i apokalypsen med förbundna ögon som problematisk, när vi 
samtidigt kan begrunda siffror över hur medellivslängden i Sverige inom några 
decennier förväntas nå 100.  
  För att förstå Becks dystopiska framtidsvisioner är det viktigt att framhålla 
essensen i hans resonemang, nämligen att det senindustriella samhället producerar 
risker med ständigt högre potentiella insatser, samtidigt som de samhälleliga 
kontrollmekanismerna går på tomgång och därmed hamnar allt längre ifrån 
möjligheten att ha makten över skeendena. Eftersom insatserna växer till att gälla i 
princip total förstörelse, blir det ur ett filosofiskt perspektiv logiskt att betrakta 
ekologiska katastrofer som enbart en fråga om tid (några exakta tidsbegrepp 
förekommer begripligt nog inte hos Beck). Med andra ord: eftersom apokalypsen är 
möjlig är den också nödvändig.102 Den premiss hos Beck som måste accepteras är 
således påståendet att samhället förlorat greppet om de risker som skapas i dess 
hägn.  
  Invändningar om dagens relativt större säkerhet utifrån absoluta siffror är inte 
heller giltiga inom ramen för Becks analys, annat än som symptom på tendensen 
inom det säkerhetspräglade samhället att konsekvent vända bort blicken från den 
senindustriella problematikens brännande mittpunkt. 103 Risksamhällets faror är i 
Becks perspektiv inte unika i formen av absoluta siffror (över drabbade 
människor/djur etc) som kan jämföras med andra tiders kvantifierade faror. Istället 
är det farornas människoskapade karaktär och deras apokalyptiska potential som 
skiljer dagens senindustriella samhälle från de faror som hemsökte pre- och primär-
industriella samhällen.104 Varje utsaga om 100%-ig säkerhet, om kontrollerad risk 
och acceptabla säkerhetsnivåer blir för Beck symptom på en urspårad, ohållbar 
rationalitet eftersom de faller på sin egen orimlighet. Genom en ständigt 
expanderande byråkrati och ständigt förbättrade utvärderingsmetoder utsträcks 
chimären av säkerhet, men resultatet blir bara ökad osäkerhet då insikten växer om 
vidden av den katastrofala potential som planterats, och som fortsätter att planteras. 

100 Beck, U (1995), s. 44. 
101 Pinker, S (2011): The better angels of our nature. Pinkers tes gäller offren för krig, men kan lika gärna 
fungera som invändning mot Beck. 
102 För det första går det givetvis att emotsäga den filosofiska utgångspunkten, att någontings potential - alla 
andra omständigheter lika – förr eller senare måste realiseras. För det andra är det möjligt att också på moraliska 
grunder försvara en sådan utveckling, antingen med teknikoptimism eller utifrån uppfattningen att en alltför 
avlägsen framtid är bortom vårt ansvar.  
103 Beck, U (1995), t.ex. s. 64. 
104 Beck, U (1995), s. 76f. 
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Riskkalkylerna, alltmer otillräckliga för varje dag, förvandlar farorna till 
”grotesker” som dansar genom samhället; tvetydiga och alltid öppna för tolkning 
kanaliserar de uppmärksamheten bort från den verkliga riskdimensionen.105  
  Detta kan förefalla godtyckligt och abstrakt – varför underkänna alla former av 
riskreglering som absurditeter? 106  - men det bygger på konkreta, empiriska 
iakttagelser. Beck nämner genomgående Chernobyl och Bhopal, och listan kan så 
här drygt femton år senare fyllas ut med Fukushima, BP-läckan med mera. 
Chernobyl skulle inte kunna hända, men hände ändå; det är en simpel poäng, men 
den logiska konsekvensen är enorm. Ingenting fundamentalt har skett, är Becks 
poäng, som utesluter risken för att Chernobyl upprepas, vilket det därmed ofelbart 
kommer att göra. Så länge ekologiska faror såsom kemikalier och kärnkraft 
fortsätter att genomsyra samhället kommer människan att tvingas leva i skuggan av 
hotet om ekologisk katastrof, eftersom kontroll över sådana mekanismer helt enkelt 
inte är möjliga. Acceptansen av faror vars möjliga konsekvenser öppet erkänns som 
katastrofala framstår för Beck ytterst inte som ett tecken på en allmän tillit till 
samhällets kontrollmekanismer, utan endast som ett bevis på att det som omöjligen 
låter sig föreställas – ekologisk katastrof, total apokalyps – översätts och neutrali-
seras genom riskkalkyler som skapar och upprätthåller skenet av hanterbarhet107:  
 

Even when technology is being improved, and the probability of, e.g., a reactor 
incident is continually being minimized, that probability can only ever be diminished; 
a worst-case scenario cannot effectively be excluded. The converse of this, however, 
is that the threat to all is legalized. Probabilistic safety is compatible with accidents. 
Probabilistic safety and the annihiliation of all life: this is mathematically, but not 
socially, feasible. […] The contrary logic, upon which the developed bureaucracy is 
based, runs: it jeopardizes everything, so it does not exist. We cannot exclude or 
master it, so it is legal.108  

 
När faran omvandlas till matematisk kalkyl förvandlas den med detsamma till 
något potentiellt acceptabelt, vilket enligt Beck ofelbart leder till att den också blir 
accepterad: ”An acceptable risk is, in the last analysis, an accepted risk”.109 Således 
är det den vetenskapliga riskregleringens illusoriska säkerhetsgarantier som utgör 
rälsen på vilken modernitetens förarlösa tåg kan fortsätta sin vansinnesfärd in i 
framtiden.110  
 

Gränsvärdesakrobater och organiserad oansvarighet 
Det är genom riskregleringsverksamheten som Beck menar att byråkrater och 
vetenskapsmän gör sig medskyldiga till fortplantningen av en rationalitet som är 

105 Beck, U (1995), s. 88. 
106 Beck, U (1995), s. 93. 
107 Här finns en klar parallell mellan Beck och Jasanoff, även om det apokalyptiska tonläget är helt frånvarande 
från den senare. Se teoristycket om Jasanoffs idé om riskhanteringens olika ”Songlines”, vilka tillåter hantering 
av osäkerhet. 
108 Beck, U (1995), s. 87. 
109 Beck, U (1995), s. 92. 
110 Beck, U (1995), s. 66. 
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katastrofal i bokstavlig bemärkelse. ”Gränsvärdesakrobater” kallar han de personer 
vars verksamhet består i att med alltmer avancerade metoder bedöma acceptabla 
gränser för förgiftningen av människor och natur, och vars siffror tjänar som dim-
ridå för de verkliga, oacceptabla riskerna.111 Riskkalkylerna förvandlar alla faror, 
även sådana som ur ett moraliskt perspektiv borde vara omöjliga att rättfärdiga, till 
matematiska formler och osynliggör därmed inte endast farornas verkliga karaktär, 
utan även det faktum att farorna bygger på en politik, och inte minst ekonomiska 
intressen:  
 

Risk determinations are based on mathematical possibilities and social interests, 
especially, if they are presented with technical certainty. In dealing with civilization’s 
risks, the sciences have always abandoned their foundation of experimental logic and 
made a polygamous marriage with business, politics and ethics – or more precisely, 
they live with the latter in a sort of “permanent marriage without a license”.112  

 
Även om det uppenbarligen är fullt möjligt att inläsa något moraliserande och 
fördömande i Becks polemiska skrivsätt, är det också möjligt att mildra analysen 
något och göra den mer lättsmält genom att betrakta gränsvärdesakrobatiken som 
en naturlig del av ett system, snarare än som individuella personers medlöperi i en 
närmast kriminell verksamhet. Hans analys bygger i själva verket på idén om en 
opersonlig rationalitet med eget momentum, och i linje med denna analys förefaller 
det svårt att klandra de personer som uttalar sig med det enda språk som finns att 
tillgå: vetenskapens.113 Den byråkratiserade, teknokratiska administrationen av risk 
är i Becks värld så att säga systemimmanent, och borde därmed rimligen också 
betraktas som opersonlig till sin natur. 
  Resultatet av en obegränsad teknologisk expansion och en byråkratisk 
hantering av dess i princip ohanterliga biprodukter blir i Becks analys ett system av 
vad han kallar ”organiserad oansvarighet”.114 Med detta avser han ett avancerat, 
genomrationellt och på ytan funktionellt system som på pappret utgörs av 
kontrollerad industrialism, men som i själva verket innebär ett permanent alstrande 
av potentiella katastrofer utan ansvarighet. Även om enstaka förorenare kan 
utpekas som syndabockar vid isolerade händelser, som exempelvis Bhopal, finns 
det i slutänden ingen kausalitet, ingen möjlighet att fixera en ytterst ansvarig, 
eftersom riskmekanismerna är i ständig rörelse utan översikt: ”[farorna är] 
unattributable to the system, which is neither responsible for them nor capable of 
dealing with them”.115 Eftersom systemet är riskreproducerande till sin natur är den 
riskreglerande verksamheten i princip omöjlig. 116  Samtidigt skapar och 
upprätthåller alltså regleringsbyråkratin genom sin blotta existens skenet av den 
exakta motsatsen, det vill säga säkerhet och ansvarighet: ”The threat […] does not 

111 Beck, U (1992), s. 64ff. 
112 Beck, U (1992), s. 29. 
113 Beck påpekar också, i en polemisk stil som nog får kallas typisk, gränsvärdesakrobaternas fångenskap inom 
ett tankesystem genom att likna dem med apor i en bur (1995, s. 101).  
114 Beck, U (1995), s. 2. 
115 Beck, U (1995), s. 64. 
116 Beck, U (1995), s. 73-110. 
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exist because it is administered, and grows because it does not exist.”117 Det finns i 
den här idén om illusorisk kontroll och positioner som inte går att fixera en tydlig 
parallell mellan Beck och Baudrillard. 
 

Tanklöshet eller reflexivitet 
Det som håller systemet samman är således enligt Beck inte någon egentlig 
kontroll, utan en illusorisk sådan. Riskerna är verkliga och skulle inte kunna 
accepteras utan bländverk och dimridåer som kan fungera legitimerande.118 Därför 
bygger politisk stabilitet enligt Beck inte ytterst på en välfungerande reglering och 
utvecklad forskning om risk, utan på upprätthållandet av tanklöshet: ”Political 
stability in risk societies is accordingly the stability of thoughtlessness.”119  
  Beck menar att den som inom det senindustriella samhället försöker protestera 
mot sakernas tillstånd och angripa den gordiska knut som utgör risksamhällets 
centrum, snart kommer att finna sig i en situation som liknar Josef K:s i Kafkas 
Processen. För att ge sig in i striden om riskbestämningar måste kombattanten 
beväpna sig med de enda vapen som finns att tillgå, nämligen vetenskapens. Denne 
kommer sedan snabbt finna att en strid med sådana vapen inte går att vinna: det 
finns bara en ändlös serie anfall och pareringar utan segrare: ”Without expert 
judgement the critique is hollow, and with expert judgement it is – refuted.”120 Och 
medan riskbedömning slåss mot riskbedömning fortsätter farorna att produceras, i 
det oändliga.121  
  Ändå tillerkänner Beck det senindustriella samhället och vetenskapen 
potentialen att verka för en förändring av sakernas tillstånd. Eftersom vetenskapen 
är den enda metod som finns att tillgå för samhället är det också med de verktyg 
som denna kan tillhandahålla som den nödvändiga självkritik och självinsikt som 
behövs för en samhällelig förändring, kommer att förmedlas. Detta är vad Beck 
menar med reflexiv modernisering: en modernitet som nått insikt om det 
fundamentalt ohållbara i den utveckling som sker på dess premisser.122 Även om 
vetenskapen således är otillräcklig för att lösa de miljöproblem som uppstår genom 
industrialismens framfart, är den i teorin tillräcklig för att skapa insikt om detta 
faktum, och därmed kan den utgöra grunden för en samhällelig kursändring mot 
mindre resursanvändning, förändrad energianvändning samt förändrade produk-
tions- och konsumtionsmönster.123  
  Insikten om det senindustriella samhällets ohållbara konsumtionsmönster är 
givetvis inte unik för Beck, och i sig kan den låna sig till ett vitt spann av vidare 
slutsatser (idén om det hållbara samhället bygger ju till exempel på just den här 
insikten). Det viktiga att ta fasta på hos Beck när han skriver om möjligheten till 

117 Beck, U (1995), s. 63. 
118 Det är på den här punkten – farornas objektiva existens – jag tycker att Becks analys är mest känslig för 
kritik. Jag kommer att resonera kring detta i de analytiska kapitlen.  
119 Beck, U (1995), s. 85. 
120 Beck, U (1995), s. 62. 
121 Beck, U (1995), s. 73-110. 
122 Beck, U (1992), s. 183ff. 
123 Beck, U (1995), s. 73-110. 
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förändring är i min mening inte så mycket hans uppfattning om vad det är som 
måste förändras, utan påpekandet om det politiska i alla beslut och icke-beslut som 
fattas på miljöområdet. Vetenskapen har något viktigt att säga om de potentiella 
konsekvenserna av den miljöpolitik som förs i senindustriella samhällen; därutöver 
är det politiska beslut som bestämmer om förändring eller status quo. Det som i 
princip är oacceptabelt – så läser åtminstone jag Beck – det är att med vetenskaplig 
osäkerhet eller strukturell determinism som abstrakta täckmantlar påstå att sakernas 
tillstånd inte går att ändra på. Allt som en gång skapats av människan kan 
människan också göra ogjort (om inte vissa irreversibla miljökonsekvenser, så 
åtminstone de politiska strukturer som tillåtit dessa att uppstå):  
 

Creeping pollution is a product of social decisions and regulations that can in principle 
be avoided or altered[…] Large-scale hazards of civilization […] came into the world 
as opportunities, with the blessing of science and technology; they must first be 
‘extracted’, accident by accident, from the shell of the alleged advantages by which 
they are protected.124  

 
Det ”extraheringsarbete” Beck nämner i citatet gäller inte bara att teknologins 
primat ska ifrågasättas, utan även att riskkalkylen måste grävas ut från sitt 
kamouflage av objektivitet och kulturell neutralitet, och klart identifieras som den 
kulturellt bundna och ytterst politiska utsaga den är: ”These [cultural norms] decide 
which despoliations are put up with and which are not, and how acceptance of the 
unacceptable arises and persists against a background of unquestioned 
assumptions”.125  
  I slutänden är den samhälleliga revolution Beck efterlyser som nödvändig för 
att undvika ekologisk katastrof inte särskilt radikal, åtminstone inte vid en första 
anblick:  
 

It is not a change in the relations that is aimed at, but a change in the change: more 
precisely, a cutback in the selfsustaining hazard; a throttling down of action to an 
imaginable, controllable and responsible level. For that, however, there must be a 
change in the situation.126  

 

Det viktiga är, menar han, att bryta den logik som går ut på ständig kalkyl och 
beräkning, vilket endast tjänar till att låta risker reproduceras, och istället börja med 
verklig eftertanke. En sådan genuin reflektion över sakernas tillstånd skulle med 
nödvändighet leda till insikten om att dagens form av industrialism är ohållbar och 
okontrollerbar.127  

 

124 Beck, U (1995), s. 76. 
125 Beck, U (1995), s. 45.   
126 Beck, U (1995), s. 103. 
127 Beck, U (1992), s. 155ff.; Beck, U (1995), s. 97ff. 
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* * * 

 

I grund och botten är Becks teori om risksamhället en enkel diagnos; han kallar den 
själv ”banal”.128 Den är givetvis vidöppen för kritik om att vara improduktiv och 
deterministisk. Detta är emellertid kritik som i min mening gör sig själv till föremål 
för sitt eget omdöme (om att vara improduktiv) och därtill missar målet. Risksam-
hället som social diagnos äger sitt huvudsakliga värde i identifieringen av ett skevt 
förhållande mellan kontrollmöjligheter å ena sidan och teknologisk utveckling å 
den andra, samt mellan förgivettagen kontroll å ena sidan och kontrollmöjligheter i 
realiteten å den andra. Det finns aspekter av Becks analys av risksamhället som är 
fullt rimliga att invända emot – vilket jag också kommer att göra senare i avhand-
lingen – men i min mening finns det inte någon avgörande punkt på vilken den 
brister.   

 

Teoriernas samspel och funktion 
Det kan vara på sin plats att kortfattat diskutera hur de tre teoretiker som presen-
terats ovan fungerar ihop och förhåller sig till varandra i avhandlingen. Det finns 
till exempel skäl att misstänka att Baudrillards förening med Beck och framförallt 
Jasanoff kan höja på en del ögonbryn, med tanke på den förstnämndes tämligen 
speciella ontologi. En vetenskapsteoretisk diskussion om deras olika, och säkert på 
vissa punkter svårförenliga filosofiska utgångspunkter, skulle kunna vara 
intressant, men det är viktigt för mig att klargöra att jag inte har för avsikt att ge 
mig in i någon sådan. Det ligger utanför ramen för vad som är relevant för 
avhandlingen. Det avgörande är att det inte finns någon punkt i min användning av 
dem, där deras eventuellt divergerande världsuppfattningar blir ett problem för min 
analys.  
  Jasanoffs forskning och teorier fyller en funktion för mig främst i det sätt på 
vilket de belyser vissa grundläggande principer för hur modern riskreglering 
fungerar. De pekar ut den moderna riskregleringens huvudsakliga mekanismer, hur 
den naturvetenskapliga forskningen används för att identifiera och hantera risker, 
och hur osäkerhet hanteras och används på riskregleringsområdet. På det viset är de 
betydligt mer konkreta än både Becks och Baudrillards idéer, men fortfarande 
befinner de sig på en ganska hög abstraktionsnivå. Jag menar att jag, för de poänger 
jag är ute efter att göra i avhandlingen - vilka har att göra med sådana ganska 
abstrakta fenomen som verksamhetslogik och naturrelation - inte är i behov av 
teoretiska begrepp som kan vara användbara på mer praktiknära analytiska nivåer.  
  Beck fyller för mig funktionen av ramsättare: han förklarar den samhälleliga 
kontext (risksamhället) inom vilken min analys placeras. Det är Beck som kan 
hjälpa mig förklara varför jag ser de processer jag finner, vilken samhällelig logik 
som ligger bakom den riskreglering jag studerar och vad detta kan få för 

128 Beck, U (1995), s. 106. 
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implikationer för samhället.  Därmed kompletterar Jasanoff och Beck varandra i 
min analys genom att förklara samma riskreglerande praktiker och principer på två 
olika analytiska nivåer. 
  Baudrillard, å sin sida, kommer in från en egen vinkel. Det huvudsakliga för-
klaringsvärdet i hans teori för min analys är insikten om simuleringens betydelse 
och funktion i dagens samhälle; verklighetens egentligen obetydliga roll för 
samhällets funktion och medborgarens verklighetsuppfattning. Sällan, tycker jag, är 
denna idé så lämplig som just när studieobjektet är osynliga, okända och samtidigt 
ständigt närvarande små objekt, vars status i samhället är en blandning av hot, nytta 
och nödvändighet.  
  Frågan om epistemologi och ontologi kan slutligen förtjäna några korta ord. För 
Jasanoffs forskning, tycks det mig, är verkligheten i sig av underordnat intresse, 
eftersom hennes främsta intresse, åtminstone i de studier jag refererar här, är just 
hur olika tolkningar av verkligheten kommer till användning när risker ska regleras. 
Hos Beck finns det i de två första böckerna förvisso vissa tendenser till en realistisk 
verklighetsuppfattning, i den meningen att han tycks förutsätta den objektiva 
existensen av risker, och förvrängningen av dessa inom den moderna riskhante-
ringens institutioner. Två saker bör kvalificera detta påstående: för det första visar 
Beck upp en stor reflexivitet kring riskernas relativitet och konstruerade karaktär, 
kanske framförallt i senare böcker. 129  För det andra så spelar den eventuella, 
objektiva existensen av olika moderna risker ganska liten roll för Becks analys av 
risksamhället, och absolut ingen roll för min avhandling.   
  Baudrillard, slutligen, bör förvisso räknas till det konstruktivistiska lägret i allra 
högsta grad, vilket på inget vis innebär att hans filosofi utesluter en objektiv 
verklighet (om det nu ens går att föreställa sig ett sådant förhållande). Den huvud-
sakliga poängen i Baudrillards simulacra-analys är i min mening att verkligheten 
som sådan är totalt irrelevant, eftersom den inte går att urskilja genom allt brus och 
alla cirkulerande simuleringar.  
  Således finns det ingen oförenlig verklighetsuppfattning mellan endera 
författaren; samtliga utgår från den objektiva verklighetens konstruerade karaktär. 
Mitt eget eget vetenskapsteoretiska förhållningssätt till den natur och de risker jag 
kommer att skriva om i avhandlingen är också enkelt att redogöra för: det finns 
kemikalier och miljögifter i naturen, vissa av vilka de riskreglerande myndig-
heterna har möjlighet att säga vissa begränsade saker om. Det är den relativt stora 
diskrepansen mellan vad vetenskapen förmår uttala sig om och den tilltagande 
produktionen och spridningen av potentiellt miljöfarliga kemikalier som enligt mig 
gör det relevant att studera detta som ett system av simulacra.  
  Slutligen bör jag även förklara kortfattat hur teorierna kommer till användning i 
analysen. Det enda begrepp som kommer att användas frekvent är simulacra, även 
om några andra av de ovan förklarade teoretiska begreppen kommer att dyka upp 
vid enstaka tillfällen. Samtliga tre teorier fyller alltså primärt funktionen av att 
forma mitt perspektiv på studieobjektet, och inte att tillhandahålla specifika verktyg 
för analysen. På olika, men alltså vetenskapsteoretisk fullt förenliga sätt bidrar 

129 Se t.ex. Beck, U (2009): World at risk, passim.  
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Jasanoff, Baudrillard och Beck till att skapa förståelse för hur risk och osäkerhet 
hanteras inom statliga myndigheter i ett senindustriellt samhälle. 
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ETT HISTORISKT PERSPEKTIV – KEMIKALIEKONTROLLENS OFFICIELLA POLITISKA DISKURS SEDAN 1967 

Kapitel 3. Ett historiskt perspektiv – Kemikalie-
kontrollens officiella politiska diskurs sedan 1967  
 
 
 
 
I föreliggande kapitel kommer den svenska diskursen om kemikaliekontroll såsom 
den artikuleras i statliga utredningar, betänkanden och propositioner att undersökas. 
Tanken är att denna studie ska fungera som en ingång till de två efterföljande 
kapitlen om myndigheternas arbete, och därtill utgöra en historisk bakgrund som 
kan ge substans och tjäna som förklaring till fynden i den senare analysen. Genom 
att identifiera hur problemområdet definieras i statliga utredningar, betänkanden 
och propositioner, kan jag bilda mig en uppfattning om hur den officiella 
kemikaliepolitiken motiveras, och från vilken problemdefinition som Naturvårds-
verkets och Kemikalieinspektionens officiella uppdrag utgår. I efterföljande kapitel 
kan jag sedan studera hur denna politik förstås och hanteras på myndighetsnivå, 
och hur nämnda myndigheter hanterar det problemområde som definieras på 
officiell politisk nivå.  
  Därtill finns det ett metodologiskt övervägande bakom valet att göra en 
historisk bakgrundsstudie. Jag utgår ifrån förutsättningen att fenomen endast kan 
förstås genom att de historiseras, det vill säga förklaras utifrån sin historiska 
kontext. Tidigare forskning visar dessutom att miljövården i Sverige – av vilken 
kemikaliekontrollen måste anses vara en del – alltsedan formeringen på 1960-talet 
präglats av en stark spårbundenhet, vilket ytterligare stärker den motiveringen.130 
    

Diskursen formeras: Yrvaken oro och framtidsoptimism 
Statsvetaren Lennart Lundqvist beskriver i sin avhandling om Naturvårdsverket hur 
miljöfrågan, vilken dittills nästan uteslutande klätts i termer av människans rätt till 
friluftsliv (i en välmående natur) under 1960-talet ändrade karaktär, inte minst till 
följd av Naturskyddsföreningens (SNF) påtryckningar, och breddades till ett 
betydligt större problemområde. Den kanske viktigaste förändringen som skedde 
var att den ekonomiska tillväxten började konstitueras som ett potentiellt problem 
betraktat ur miljösynpunkt, och därmed kommersiella intressen som något som 
måste vägas mot miljöintresset.131 I början på 1960-talet hade arbetet som gjorts av 
SNF och andra miljöorienterade aktörer lett till ett politiskt erkännande om att det 
förelåg ett behov av en enhetlig naturskyddslag. Det betänkande som presenterades 
år 1962 under namnet Naturen och samhället innehåller ett övervägande som, med 
facit i hand, kan betraktas som paradigmatiskt (även om det samtidigt är lätt att 
betrakta som oundvikligt). I betänkandet erkänns det principiellt riktiga i det som 

130 Mårald, E (2007): Svenska miljöbrott och miljöskandaler, 1960-2000, t.ex. s. 136-145; Duit, A (2002): 
Tragedins institutioner: Svenskt offentligt miljöskydd under trettio år, s. 96-109. 
131 Lundqvist, L (1971): Miljövårdsförvaltning och politisk struktur, t.ex. s. 70ff. 
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Lundqvist i sin historik benämner ”ekologitanken”, vilken innebär att upprätt-
hållandet av naturens jämvikt alltid bör prioriteras, och att detta endast kan göras 
genom att den objektiva (natur)vetenskapen respekteras. I sin förlängning kan 
denna tanke alltså tas som intäkt för en långtgående tillämpning av försiktig-
hetsprincipen, vid alla tillfällen då vetenskapen inte säkert kan uttala sig om ett 
miljöingrepps ekologiska konsekvenser. Den tanke som betänkandet emellertid 
fastställer som den enda fungerande handlingsprincipen är istället den så kallade 
”avvägningstanken”, vilken innebär att ekonomiska intressen alltid måste tas in i 
beräkningen, och att samhället inte har råd – bokstavligt talat – att i varje situation 
lyssna på vad den objektiva vetenskapen har att säga. Istället är det praktiska 
förhandlingslösningar i varje given situation, där miljövårdsintressen vägs mot 
ekonomiska intressen, som är att föredra.132 Erland Mårald och Anders Duit visar 
också i varsin studie hur en miljövårdspolitisk logik befästes under 60-talet och 
lade grunden till en spårbundenhet som alltsedan dess kommit att prägla 
området.133 
  Under 1960-talet började också miljöbegreppet som vi känner till det idag att ta 
form, och runt detta begrepp uppstod vad som kan urskiljas som en specifik 
miljödiskurs inom partipolitiken. 134 Lundgren skriver att det var under den här 
perioden som termerna ”miljö”, ”miljöproblem” och ”miljövård” började dyka upp 
i det politiska samtalet.135 Decenniet såg ett tilltagande intresse för och medvetande 
om det potentiella hot mot den yttre miljön som utgjordes av kemikalier och 
människoskapade ämnen.  Redan på 50-talet började faran med kvicksilver 
uppmärksammas internationellt i och med Minamataolyckan i Japan och Rachel 
Carsons Tyst vår (1962) drog fram DDTs och andra bekämpningsmedels förödande 
miljöpåverkan i ljuset.  
  I den här tidiga miljödiskursen befästes tanken på naturen som en pool av 
resurser vilka hotas av vissa mänskliga aktiviteter. 136  Denna tanke utgjorde 
bakgrunden till den naturresursutredning som Tage Erlanders socialdemokratiska 
minoritetsregering tillsatte 1964, vars direktiv bestod bland annat i att utreda 
förutsättningarna för ett bevarande av naturens resurser. Ett led i en sådan 
bevarandestrategi var bekämpandet av de negativa effekterna av kemiska bekämp-
ningsmedel vilka hade börjat uppdagas såväl internationellt som i Sverige.137  
  Ett av de betänkanden som naturresursutredningen resulterade i är SOU 
1967:43 - Miljövårdsforskning. Som titeln anger var dess syfte både att samman-
fatta den forskning som gjordes på miljövårdsområdet och att identifiera var 
framtidens forskningsbehov låg. Ett centralt tema i utredningen utgörs av den 
kemikalieproblematik som alltså vid den här tiden identifierats som ett hot mot den 
yttre miljön. Den huvudsakliga problematik som identifieras är den rådande 

132 Lundqvist, L (1971), s. 49ff.  
133 Mårald, E (2007), s. 136-142; Duit, A (2002), s.233-239. 
134 Hedrén, J (1994): Miljöpolitikens natur, s. 48f. 
135 Lundgren, L (1989): Miljöpolitik på längden och tvären: Några synpunkter på svensk miljövård under 1900-
talet, s. 46. 
136 Hedrén, J (1994), s. 54-61. 
137 SOU (1967): Miljövårdsforskning, s. 11. 

62 
 

                                            



ETT HISTORISKT PERSPEKTIV – KEMIKALIEKONTROLLENS OFFICIELLA POLITISKA DISKURS SEDAN 1967 

kunskapsbristen om biocidernas möjliga effekter i den yttre miljön, i synnerhet 
deras långsiktiga effekter.138 Bristen på kunskap om exakt vad det är som händer 
när samhällets bekämpningsmedel ackumuleras i naturen ger upphov till en 
osäkerhet inför vilken utredningen ger tydligt uttryck för ett visst obehag: ”De nu 
påträffade höga koncentrationerna i havsorganismer, som befinner sig i toppen på 
näringskedjorna, kan vara ett tecken på en biocidansamling i haven. Detta öppnar 
oroande, biologiska framtidsperspektiv.”139  
  Här utkristalliseras ett annat tema som är tydligt framträdande i betänkandet. 
Det intryck som förmedlas är av ett samhälle som har tagits på sängen och vars 
beredskap inför ett relativt nytt problemområde är ytterst begränsad. Det är alltså en 
definition av problemområdet som handlar om kunskapsbrist, vars orsak är att 
problemen dykt upp oväntat och som är besvärande eftersom den innebär en 
oförmåga att förutse framtiden.  
  Den oroande bild som tecknas här har emellertid en tung motvikt i ett annat 
bärande tema, som utgår från naturvetenskapens möjlighet att genom effektiva 
satsningar av resurser överbrygga den kunskapslucka som i nuläget blockerar en 
omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle. I själva verket dominerar den 
kunskapsoptimistiska tonen över den dystopiska, även om den senare är klart 
framträdande. En viktig aspekt av det kunskapsoptimistiska temat är idén om 
naturliga belastningsgränser, vilka kan identifieras genom mätningar och under-
sökningar. Sådana mätningar, förklarar utredningen, måste grundas uteslutande på 
fakta och vetenskapligt kunnande och får inte influeras av känslomässiga bedöm-
ningar.140 Kopplad till denna föreställning är också den resonemangslinje som löper 
konsekvent genom hela 1964 års naturresursutredning, vilken definierar miljö-
problemen som problem av uteslutande teknisk karaktär, och därmed utesluter 
samhällsvetenskapen som en del av diskussionen kring potentiella åtgärder.141 
  Detta skulle jag vilja framhålla som betänkandets två bärande teman: 
identifieringen av allvarlig och oroande kunskapsbrist, och en grundläggande 
optimism om att samhället trots allt kan komma tillrätta med detta problem genom 
riktade åtgärder på det naturvetenskapliga forskningsområdet. Mellan dessa två 
teman uppstår en sorts pendelrörelse mellan dystra förmaningar och föreskriv-
ningen av en lösning i framtiden. Bland annat märks detta i påtalandet av 
nödvändigheten av att analysmetoder utarbetas som tillåter myndigheter att i tid 
upptäcka miljöhot. 142 I resonemanget ligger implicit hotet om ödesdigra konse-
kvenser om den efterlysta kunskapen inte upparbetas, samtidigt som det uppen-
barligen förutsätter att sådana analysmetoder verkligen kan realiseras inom en snar 
framtid.  
  Mönstret av en pendelrörelse mellan identifieringen av problem och lösning är 
genomgående i betänkandet. Den återfinns bland annat i följande citat: ”Jordarna 

138 SOU (1967), s. 207. 
139 SOU (1967), s. 195. 
140 SOU (1967), s. 198. 
141 Thelander, J & Lundgren, L (1989): Nedräkning pågår: Hur upptäcks miljöproblem? Vad händer sedan?, 
s. 58. 
142 SOU (1967), s. 198. 

63 
 

                                            



KAPITEL 3 

har stor förmåga att till en viss gräns ta emot biocidrester, men att oreparerbara 
skador uppstår, när denna gräns överskridits.”143 Dels ryms i citatet en illvarslande 
föreställning om att skador på miljön riskerar uppstå som inte kan repareras i 
efterhand. Som kommer att uppenbaras i föreliggande undersökningen är det i 
själva verket den enda text som rymmer denna idé bortsett från den på många vis 
unika SOU 1983:56. Samtidigt rymmer citatet även ett annat i betänkandet centralt 
tema som erbjuder en lösning på problemdiagnosen, nämligen idén om att 
belastningsgränserna går att identifiera och att allting är under kontroll så länge 
kemikalieutsläppen hålls under vissa klart angivna nivåer. Vidare kan ett tredje 
tema förtjäna att lyftas fram ur citatet. Detta består i påtalandet om att jordarna har 
en ”stor” förmåga att ta emot biocider, vilket framstår som föga mer än en gissning, 
inte minst mot bakgrund av den kunskapsbrist som erkänns i texten.  
  Den dubbelhet som består i rörelsen mellan kunskapsbrist och optimism utgör 
inte någon ur logisk synpunkt paradoxal resonemangslinje. Motsägelser kan dock 
upptäckas mellan andra bärande teman. I en starkt ifrågasättande och problemati-
serande paragraf förhåller sig utredningen kritisk till möjligheten att inom ett 
laboratoriums väggar återskapa den vilda naturen.144 Senare formuleras emellertid 
ett krav på att alla biocider ska testas med hänsyn till alla tänkbara riskmoment.145 . 
Följden skulle, om resonemanget var logiskt konsekvent, bli att biocider helt 
förbjuds så länge något radikalt genombrott inte skett på analysmetodområdet, och 
det är uppenbarligen inte vad utredningen förespråkar. 
  Utredningen redogör för vad som i dagsläget görs åt de biocider som identi-
fierats som miljörisker. Den kunskapsbrist som identifieras gäller framförallt 
ämnens spridningsvägar och möjligheten att undersöka ämnens långsiktiga effekter 
i naturen, i synnerhet effekterna av så kallade klorerade kolväten. Gällande 
framtiden framhåller utredningen att: 
 

En mycket större forskningsinsats erfodras på området för att följa upp effekterna av 
nyinförda kemikalier. Annars uppstår under nästa årtionde samma situation som den vi 
hamnat i beträffande klorerade kolväten.146  
 

Citatet implicerar, bortsett från den redan omtalade naturvetenskapliga grundsynen 
och kunskapsoptimismen, en föreställning om att situationen är under relativt god 
kontroll trots allt, eftersom vi vet vilka ämnen som i dagsläget är farliga. I 
betänkandet som helhet framgår denna idé som ett centralt tema, att framtida hot 
kommer från framtidens ämnen och upptäckten av farliga biocider som DDT 
visserligen tog myndigheterna på sängen men att problemen nu håller på att 
åtgärdas.  
  I betänkandet kan vidare identifieras två logiskt sammankopplade teman, i form 
av dels den ekonomiska rationalitet som genomsyrar resonemangen kring miljöns 
skyddsvärde, och dels den uppfattning som också kommer till uttryck om att 

143 SOU (1967), s. 193. 
144 SOU (1967), s. 195. 
145 SOU (1967), s. 198 
146 SOU (1967), s. 179. 
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naturen endast äger ett värde i egenskap av resurs åt människan. I en formulering 
som är svårtolkad med avseende på den underliggande miljöetiska förutsättningen 
konstateras visserligen följande om miljöförstörelse till följd av biocidspridning: 
”Det kan vara beklagligt ur naturskyddssynpunkt, eftersom många vackra blommor 
skulle försvinna, men kanske viktigare är, att risker finns för att de ekologiska 
förhållandena allvarligt skulle påverkas”.147 Citatets andra del kan förvisso tolkas 
som att naturen tillmäts ett egenvärde, men en sådan tolkning emotsägs helt av ett 
senare resonemang, där utredningen konstaterar att även om naturen behöver 
skyddas så kan ”vissa skador på det vilda [få] accepteras, när starka ekonomiska 
motiv föreligger, och om inte risker finns för […] människan”. 148  I citatet 
framträder både det ekonomiska temat och det tema som konstituerar naturen 
primärt som en mänsklig resurspool.  
  Avslutningsvis ska ett sista tema kommenteras. I föreliggande undersöknings 
senare texter kommer ett tema identifieras som innebär att myndigheternas anspråk 
på kontroll över miljöproblemen i viss mån begränsas genom erkännandet om att 
problematiken är internationell till sin karaktär, och därför delvis förlagd utanför 
den nationella regeringens maktsfär. Ett annat liknande tema dyker upp i den just 
analyserade SOU 1967:43, när utredningen konstaterar att Sverige på grund av 
bristande resurser till stor del är utlämnad åt andra länders forskning. Det är en 
intressant kontrast till den bild av fullgod kontroll och överblick som dominerar 
inom diskursen.  
 

Problemområdet blir bekant: olösta spänningar och fortsatt optimism 
Vid 1970-talets inledning fanns således ett relativt nyvaknat intresse för kemikalie- 
och miljögiftsproblematiken. I Sverige väckte Åke Edfeldts Kvicksilvergäddan 
(1969) allmän och politisk debatt. Hans Palmstiernas bok Plundring, svält, 
förgiftning (1967) tog upp förgiftningen av luft, vatten och jord och innebar en 
breddning av miljödebatten. Farorna med PCB hade också börjat bli tydliga och 
ämnet förbjöds i Sverige 1972. Dessutom började miljöproblemen runt BT Kemis 
fabrik i Teckomatorp rullas upp efterhand, även om den stora skandalen inte 
avslöjades förrän mot mitten av 1970-talet.149  
  Det är mot denna bakgrund som man bör betrakta proposition 1973:17 – Med 
förslag till lag om hälso- och miljöfarliga varor m.m. som lades fram av den 
socialdemokratiska minoritetsregeringen under Olof Palme. Den diskurs som börjat 
växa fram kring problemen med miljögifter och kemikalier hade under 1960-talet 
och 70-talets första år fött ett antal lagar som föreskrev restriktioner för och i vissa 
fall förbud mot enstaka ämnen, men 1973 års proposition innebar ett försök att ta 
ett helhetligt grepp på området. Även om problemområdet vid den här tiden 
fortfarande var relativt nytt på den politiska arenan utmärks propositionen av en 
helt annan säkerhet och familjaritet i förhållande till problemområdet än vad som 

147 SOU (1967), s. 192. 
148 SOU (1967), s. 195. 
149 Se Mårald, E (2007) s. 57-87. 
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var fallet i 1967 års betänkande. Till viss del kan givetvis den här olikheten 
tillskrivas texternas genretillhörighet.  
  Majoritetsregeringen under Tage Erlander hade 1969 tillsatt den så kallade 
miljökontrollutredningen med uppdraget att utreda frågan om information på 
miljövårdsområdet, vilken snart kompletterades med ett andra uppdrag att utreda 
möjligheten till kontroll av miljö- och hälsofarliga produkter. Detta andra uppdrag 
resulterade i SOU 1972:31 - Lag om hälso- och miljöfarliga ämnen. Betänkandet 
ligger till grund för de förslag som framläggs i proposition 1973:17 och refereras 
frekvent där.  
  Den nya lag som föreslås i propositionen ska syfta till att få kontroll över flödet 
av hälso- och miljöfarliga varor bland annat genom instiftandet av ett produkt-
kontrollorgan vilket ska ligga under Statens naturvårdsverk, som föreslås bli den 
centrala myndighet som ansvarar för tillsynen av lagen. Vidare föreslås lagen vila 
på en långtgående undersökningsskyldighet från hanterarens sida, det vill säga den 
som producerar, importerar eller på annat sätt ansvarar för införandet av en produkt 
eller kemisk beredning i landet.  
  Ur diskussionen kring denna undersökningsplikt framträder två teman 
tydligt.150 För det första handlar det om ett tämligen belysande påstående, nämligen 
att skadeverkningar från kemikalier inte helt kan uteslutas utan ska hindras ”så 
långt det är möjligt”. För det andra handlar det dels om en stark tilltro till 
möjligheten att överhuvudtaget hålla kontroll på och på förhand bestämma ämnens 
egenskaper och potentiella effekter, och dels en tilltro till hanterarens möjlighet att 
göra detta: 
 

Skadeverkningar skall förebyggas så långt det är möjligt. En grundregel är att den som 
hanterar hälso- och miljöfarliga varor skall vidta de åtgärder och iaktta de 
försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka att varorna får skadliga 
verkningar. Detta förutsätter en långtgående undersökningsskyldighet. Bl.a. krävs av 
tillverkare och importörer att de vidtar aktiva åtgärder för att förvissa sig om 
sammansättningen av sina varor och att de klarlägger riskerna för eventuell skada på 
människor eller i miljön.151 

 
I citatets första mening framträder det första centrala temat tydligt, nämligen att 
skadeverkningar inte helt kan hindras utan bara ska hindras ”så långt det är 
möjligt”. Detta ska emellertid utvecklas mer senare i analysen. Vidare framträder 
som tema uppfattningen att kemikaliehanterare har skyldighet och möjlighet att 
skaffa sig nödvändig kunskap om kemikaliers beteende i naturen, och utifrån denna 
kunskap förebygga skadeverkningar. Detta sistnämna kan förefalla något naivt, 
vilket också påpekas av flera remissinstanser – framförallt från näringslivet. Vad 
gäller tron på möjligheten att överhuvudtaget hålla kontroll på ämnens egenskaper 
och förutsäga dess effekter finns två aspekter: för det första, på ett djupare, 
epistemologiskt plan, den rent teoretiska möjligheten att göra detta; för det andra 

150 Proposition (1973): Med förslag till lag om hälso- och miljöfarliga varor m.m, s. 1f.  
151 Proposition (1973), s. 1f.  
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den rent praktiska möjligheten att göra det. Båda är grundläggande för den här 
diskursen och det här temat kommer att beröras flera gånger. 
  Två centrala begrepp i propositionen är hälsofarlig vara och miljöfarlig vara. 
Det förra har sedan tidigare en juridisk definition medan detta saknas för det senare, 
vilket föranleder en begreppsdiskussion. Denna diskussion – där flera remiss-
instanser har invändningar mot den av utredningen föreslagna begreppsdefinitionen 
– är på flera sätt belysande för hur människans förhållande till naturen konstitueras 
i den här diskursen. 
  Den definition på hälso- och miljöfarlig vara som föreslås i Miljökontroll-
utredningens betänkande är att varan ”kan befaras medföra” skador på hälsa eller 
den yttre miljön. Mot denna formulering vänder sig flera remissinstanser. Dels 
Naturvårdsverket, vilket på epistemologisk grund ifrågasätter möjligheten att skapa 
en tillräcklig kunskapsbas för att en sådan avvägning ska kunna göras, då det 
”framhåller […] svårigheterna att avgränsa de varor som skall anses ’hälso- och 
miljöfarliga”,152 dels ett par näringslivsrepresentanter, vilka befarar att vagheten i 
formuleringen ska föranleda en undersökningsplikt som i praktiken omfattar hela 
det kemikaliska fältet. 153  Huvudsakligen utgår de senare från att ett ämnes 
miljöpåverkan är möjlig att förutse, vilket framgår av påpekandena att: ”en 
produktkontroll måste begränsas till varor som är eller skäligen kan misstänkas 
vara hälso- och/eller miljöfarliga”, och att ”med uttrycket ’kan befaras’ bör […] 
förstås, att hälso- och miljöfarligheten är konstaterad eller att kvalificerad 
misstanke om sådan farlighet föreligger.” 154 Dock gör även Svenska Petroleum 
Institutet (SPI) invändningen att ”tillförlitliga kvalitativa och kvantitativa data om 
olika petroleumprodukters sammansättning, miljö- och hälsoeffekter samt 
motsvarande data beträffande de ämnen som bildas vid sådana produkters 
förbränning och användning i övrigt under skilda förhållanden är det […] 
synnerligen svårt, om ens möjligt [min kurs.], att få fram”.155   
  Här förefaller alltså formuleras en alternativ resonemangslinje där möjligheten 
för människan att upprätthålla kontroll över vilka ämnen som släpps ut i naturen 
och vilken miljöpåverkan dessa kan ha ifrågasätts. Från Naturvårdsverkets sida 
görs detta på en rent vetenskapsteoretisk grund medan SPI i citatet ovan tycks 
argumentera mot det praktiskt genomförbara i ett kontrollprojekt av det slag som 
föreslås, även om den kursiverade satsen öppnar för en vidare tolkning. Logiskt sett 
torde förekomsten av denna resonemangslinje öppna utrymme för formuleringen av 
mer långtgående försiktighetsresonemang, som en konsekvens av ifrågasättandet av 
människans möjlighet att förutse ämnens miljöpåverkan. Några sådana resonemang 
formuleras emellertid aldrig. Regeringen bemöter endast den farhåga som vädras 
från näringslivsrepresentanter om att begreppens svårbestämda karaktär kommer 
föranleda en alltför långtgående undersökningsskyldighet, riktat mot ämnen som 
inte bör betraktas som farliga. Det sätt som detta görs på kan inte heller betraktas 
som särskilt övertygande, eftersom man från regeringens sida inte tar itu med den 

152 Proposition (1973), s. 34. 
153 Proposition (1973), s. 35f. 
154 Proposition (1973), s. 35. 
155 Proposition (1973), s. 35.  
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grundläggande problematiken, det vill säga svårigheten att bestämma vilka ämnen 
eller varor som ska vara att betrakta som potentiellt farliga:  
 

Den kritik som går ut på att [förslaget] kommit att omfatta hela det kemiska 
varuområdet oavsett om varan faktiskt är farlig eller inte […] saknar enligt min 
mening fog […] Utredningen har som nämnts föreslagit att endast ämnen eller 
beredningar som ’kan befaras medföra’ skador […] skall hänföras till definitionen. 
Detta innebär att kemiska varor som är att anse som riskfria inte räknas som hälso- och 
miljöfarliga varor.156  
 

Här står alltså föreställningen om människans kapacitet att bestämma och förutse 
ämnens egenskaper och påverkan på natur och människa oifrågasatt. I några slutord 
innan diskussionen avslutas erkänner emellertid regeringen att ett problem kan 
finnas med definieringen av varor som farliga eller ofarliga. Som en lösning härpå 
finner man ännu en annan idé vilken vi kommer se utgör ett centralt tema inom 
diskursen. Detta tema utgörs av en stark tilltro till samhällets ständig ökande 
kunskapsmassa och till att situationen i framtiden kommer att kunna lösas, även om 
det inte går att i dagsläget helt komma till rätta med problemen. 
  Förhoppningen om en framtida kunskapsökning används således som en 
lösning på de problem som tillskrivs en temporär kunskapsbrist. En aspekt av detta 
tema som borde framhållas är emellertid att det samtidigt tycks rymma en implicit 
kritik av idén om ett fullgott miljökontrollsystem. För om kunskapen är föränderlig 
så torde ju kontrollen i varje given situation vara bristfällig. En sådan idé impli-
ceras också i följande formulering: ”Större krav på undersökningsskyldigheten [kan 
inte] ställas än den aktuella vetenskapliga nivån medger.”157 Detta utvecklas dock 
inte till vidare och mer djupgående kritik.  
  Resonemang och påståenden som problematiserar kunskapsproduktionen dyker 
upp på flera ställen i propositionen, till exempel i följande citat: ”En precisering av 
gränsen mellan farlig och ofarlig vara är dessutom 158  svår att göra.” 159  Oftast 
understryks det tillfälliga i kunskapsbristen, att det idag är svårt att göra fullt 
tillförlitliga beräkningar, men det framhålls även att det handlar om ett ”stort och 
svårt problemkomplex”. 160  Den ton som tillåts dominera är emellertid väldigt 
optimistisk, kanske rentav utopisk, och utgår från möjligheten till fullgod kontroll:  
  

Ett flertal hälso- och miljöfarliga produkter kommer således med all sannolikhet att på 
olika sätt försvinna ur marknaden i framtiden. I de fall det inte går att få fram lämpliga 
ersättningsprodukter eller produkter av visst slag av särskilda skäl inte kan avvaras 
måste hanteringen av varorna kringgärdas med olika föreskrifter till skydd för 
skadeverkningar […] En skyldighet [ska finnas] för var och en som [hanterar] sådana 

156 Proposition (1973), s. 89. 
157 Proposition (1973), s. 97. 
158  Jag behåller ordet dessutom här eftersom det, även om det här blir taget ur sin kontext, signalerar en 
avfärdande inställning till det problem som formuleras i citatet, vilken är typisk för propositionen. ”Dessutom” 
tycks här meddela att vi har att göra med ett underordnat, inte alltför betydande problem. 
159 Proposition (1973), s. 94.   
160 Proposition (1973), s. 92. 
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[farliga] varor att vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som kan 
fordras för att hindra eller motverka att varorna får skadlig verkan.161  

 
Denna optimism utgår ibland, när den inte byggs på den nyss nämnda föreställ-
ningen om en ständigt ackumulerande kunskap, från vad som förefaller vara en löst 
grundad gissning om att ämnen sannolikt inte är skadliga. Denna rena förhoppning 
om varors oskadlighet kan identifieras som ett separat tema inom diskursen. I 
följande resonemang från utredningstexten blandas på ett belysande vis insikten om 
att verklig säkerhet förutsätter en kontroll som är åtminstone praktiskt 
ogenomförbar, erkännanden om svårigheten att uppnå säker kunskap och nämnda 
förhoppning om att situationen trots sådana brister ändå ska lösa sig: 
 

Ur säkerhetssynpunkt skulle enligt utredningen den generella förhandsprövning[en] 
helst avse samtliga kemiska varor som kommer till allmän användning […] En sådan 
anordning har emellertid utredningen inte ansett möjlig. På marknaden introduceras ett 
alltför stort antal produkter och tillgången på toxikologisk och annan expertis är alltför 
knapp […] Härtill kommer enligt utredningen att ett sådant omfattande system 
knappast skulle vara sakligt motiverat. Det stora flertalet av de produkter som når ut 
till allmänheten är enligt utredningen sannolikt relativt ofarliga ur miljöskydds-
synpunkt. I varje fall är möjligheterna att nå visshet om deras verkningar i miljön ofta 
så begränsade att en officiell förhandsprövning inte skulle vara meningsfull.162  

 
Två andra teman, vilka är sammankopplade, bör nämnas. För det första gäller det 
konstitueringen av miljön som problematisk ur ett ekonomiskt perspektiv och 
beskrivningen av ett spänningsförhållande mellan naturen och samhällets legitima 
krav på tillväxt.163 För det andra – ett tema som utgår från just nämnda spännings-
förhållande – gäller det förutsättningen att hänsyn aldrig kan tas till naturen utifrån 
dess egenvärde, utan att ekonomiska prioriteringar alltid måste vägas in: ”En 
avvägning får ske mellan de risker som är förenade med produkten och de fördelar 
för samhället den för med sig.” 164  En viktig del av detta tema utgörs av den 
antropocentriska föreställningen att miljön endast har ett värde i relation till 
människan: ”En miljöförändring måste emellertid bli föremål för någon form av 
värdering i förhållande till dess betydelse för människan.”165 Ytterligare ett tema 
utgörs av föreställningen om det nödvändiga i att iaktta stor försiktighet när det 
gäller tillförseln av människoskapade ämnen till naturen.166 Detta tema kommer så 
småningom att dyka upp i diskursen under beteckningen försiktighetsprincipen.    
  Slutligen bör det framhållas, vilket jag ser som ett viktigt resultat av före-
liggande analys, att den motstridiga och paradoxala tendens bland teman och 
resonemang som kommer att bli mer framträdande efterhand i diskursen finns 
redan på det här stadiet. Även om den kunskapsoptimistiska tonen är dominerande 

161 Proposition (1973), s. 96. 
162 Proposition (1973), s. 45f. 
163 Proposition (1973), s. 82 
164 Proposition (1973), s. 45. 
165 Proposition (1973), s. 31. 
166 Proposition (1973), s. 83. 
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ges det inom propositionens ramar samtidigt uttryck för grundläggande tvivel på 
samhällets förmåga att erhålla säker kunskap om naturens mekanismer.  
 
   * * * 
 
 
1970-talet fortsatte med fler incidenter som utökade medvetenheten kring kemi-
kaliers potentiella miljöfarlighet. Vidden av miljöproblemen som orsakats av BT-
Kemi i Teckomatorp började uppdagas runt decenniets mitt, och olyckan vid 
Seveso i Italien 1976 satte strålkastarljuset på faran med dioxiner. Detta innebar att 
kraven på stärkt miljöskydd tilltog och ytterligare press sattes på regeringen att 
ordna ett system som kunde garantera skydd mot den här typen av miljökatastrofer. 
Debatten innehöll både krav på skydd för människor i arbetslivet och krav på skydd 
för den yttre miljön.  
  Proposition 1977/78:7 - om program för övervakning av miljökvalitet lades 
fram av den borgerliga koalitionsregeringen bestående av Centerpartiet, Moderata 
Samlingspartiet och Folkpartiet under Thorbjörn Fälldin. Propositionen kan ses 
som ett försök att skapa ett sådant varaktigt skydd för miljön i form av ett nationellt 
program för miljöövervakning som krävdes i den allmänna debatten. Idén bakom 
propositionen är att de myndigheter som ansvarar för övervakningsprogrammet 
med hjälp av långsiktiga mätningar ute i naturen ska kunna avläsa förändringar i 
miljön och belägga samband mellan dessa rubbningar och mänsklig påverkan. Till 
grund för propositionen ligger Miljödatanämndens utredningsrapport Program för 
övervakning av miljökvalitet från 1976. 
  Propositionens utgångspunkt är att det finns en lucka i den rådande lag-
stiftningen, vilket utgör en potentiell risk för både människor och den yttre miljön. 
Denna lucka har kunnat identifieras tack vare en ökad kunskap om miljö och 
miljöhot, och det är genom denna ökade kunskap som potentiella problem ska 
kunna undvikas i framtiden.  
 

Ökade insikter om behovet av en god miljö har lett till att miljövårdsarbetet successivt 
intensifierats under senare år. Ett fortsatt framåtskridande och en utveckling mot ett 
samhälle där människorna ges bättre levnadsvillkor förutsätter att insatserna på 
miljövårdsområdet ytterligare ökas […] Ett effektivt miljövårdsarbete förutsätter 
kunskaper av olika slag. Tillståndet i naturen och förändringar när det gäller miljöför-
hållanden måste fortlöpande bevakas. Föroreningars spridning i miljön behöver 
studeras för att kunna bekämpas. Vår kunskap om hur människor och miljö påverkas 
av olika störningar måste ständigt förbättras.167 
 

Till att börja med går det alltså att identifiera ett bekant tema i texten i form av 
identifieringen av bristande kunskap som ett problem. Än mer framträdande som 
tema framgår emellertid ur citatet tilltron till en ständigt ökande kunskapsmassa 
och dennas helt grundläggande roll för miljövården. Styrkan i det senare temat har 

167 Proposition (1978): Om program för övervakning av miljökvalitet, s. 9. 
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som effekt att inställa effekten av det första, vilket taget för sig rymmer potentialen 
till allvarlig problematisering av den aktuella kemikaliepolitiken.  
  Samtidigt som citatet ovan andas en stark optimism går det emellertid att i dess 
avslutande mening ana en motstridig tendens. Påståendet att kunskapen om hur 
människor och miljö påverkas ständigt måste förbättras förefaller nämligen 
innebära ett erkännande av att kunskapen i varje given situation måste vara 
otillräcklig. En sådan förutsättning torde ju rimligen underminera varje försök att 
skapa en fullt adekvat miljöövervakning. Det är samma paradoxala tendens som 
noterats i föregående proposition, även om det inte här uttalas i form av ett tydligt 
framträdande tema. Genomgående finns här en stark tilltro till människans förmåga 
att med den kvantitativa mätningen som instrument upptäcka och skydda naturen 
mot miljöfarliga ämnen. Med andra ord kan spänningen som upptäcktes i tidigare 
texter noteras även här, även om någon uttalad problematisering inte görs.  
 

Diskursen breddas: djupdykning i problematiken och formulering av radi-
kala alternativ 
Under 1980-talets inledning framlades Naturresurs- och miljökommitténs betänk-
ande SOU 1983:56 - Naturresursers nyttjande och hävd. Utredningen hade tillsatts 
av jordbruksdepartementets chef Anders Dahlgren år 1978. Betänkandet som blev 
resultatet har Jonas Anshelm skrivit om i antologin Naturen som brytpunkt, där han 
kallar det ”ett unikt dokument i svensk miljöpolitisk historia”.168 Anshelm förklarar 
att utredningen tillsattes i en situation då centerpartiet två år tidigare, 1976, vunnit 
riksdagsvalet mycket beroende på sitt motstånd mot kärnkraften och sin 
miljöaktivistiska profil. Centern bildade koalitionsregering under partiledaren 
Thorbjörn Fälldin tillsammans med övriga borgerliga partier, och i regerings-
samarbetet tvingades partiet snart bryta flera av sina löften på miljöområdet. En 
besvikelse spred sig i miljölägret samtidigt som Socialdemokraterna i opposition 
började profilera sig som det sanna miljövärnande partiet. Det var i detta läge som 
centern tillsatte sin utredning om framtidens resurshantering och miljöpolitik, med 
avsikten att signalera sitt patos för miljöfrågan.169  
  Det är framförallt i tre avgörande aspekter Anshelm menar att utredningen står 
ut bland andra miljöutredningar. För det första genom dess direktiv, vilka utgör ett 
”radikalt brott i förhållande till det teknokratiska, målrationella och positivistiska 
naturbehärskningstänkande som genomsyrat tidigare svenska utredningar på 
miljöområdet”.170 Det uttrycker nämligen en strävan till verklig samhällsomvand-
ling, bort från den rent teknologiska och ekonomiska rationaliteten mot en 
ekologisk grundsyn. För det andra genom kommitténs arbetssätt, som skiljde sig 
från praxis genom att forskare från i stort sett alla relevanta discipliner deltog i 
utarbetandet av underlagsrapporter. Säkert är detta anledningen till att det färdiga 
betänkandet kom att innehålla teoretiska diskussioner på en nivå som sällan står att 

168 Anshelm, J (2002): ”Pragmatisk rationalism eller besinningens tvivel: Om ett försök att skapa en alternativ 
svensk miljöpolitik”, s. 132. 
169 Anshelm, J (2002), s. 132ff. 
170 Anshelm, J (2002), s. 134. 

71 
 

                                            



KAPITEL 3 

finna i liknande dokument, om allt från begrepp som ekologisk grundsyn till 
epistemologiska frågor om människans förmåga att beräkna naturens mekanismer. 
Därmed är vi också inne på den tredje punkt Anshelm urskiljer som ett av 
utredningens särdrag, nämligen dess innehåll. Detta utgörs till en betydande del av 
diskussioner av nämnda slag samtidigt som betänkandet rymmer sant radikala 
förslag till samhällsomvandling.171  
 Det kan konstateras att flera av de problematiserande teman genom vilka SOU 
1983:56 ifrågasätter den etablerade miljöpolitiken eller samhällets möjlighet att 
hålla kontroll på utsläppen av kemikalier och miljögifter återfinns i andra proposi-
tioner och utredningar som analyseras här. Det gäller det epistemologiska resone-
manget kring möjligheten att dra en skarp gräns mellan farliga och ofarliga ämnen, 
vilket förklaras vara en omöjlighet i betänkandet,172 och det gäller påtalandet av en 
omfattande kunskapsbrist vad gäller kemikaliers egenskaper och potentiella 
effekter i miljön.173 Båda dessa teman är vanligt förekommande inom diskursen. En 
tydlig skillnad finns dock i vilka andra teman som dyker upp i deras närhet. Den 
epistemologiska frågan utgår i 1983 års utredning från ett påpekande om den 
avgörande skillnaden mellan laboratorietester och den vilda naturen, vilket framstår 
som utmärkande för den texten.174 I diskussionen om osäkerhet konstitueras också 
ett för det här betänkandet unikt tema, nämligen osäkerheten som en ofrånkomlig 
faktor i miljöpolitiken. Osäkerheten kan reduceras men aldrig elimineras, 
konstaterar utredningen. 175 På detta sätt framstår osäkerheten även som ett helt 
separat tema, i den meningen att den delvis är helt orelaterad till en kunskapsbrist, 
eftersom vi svårligen kan tala om en brist när det gäller principiellt ouppnåelig 
kunskap. Regeln är annars, som vi har sett och kommer att se i analysens 
fortsättning, att kunskapsbrist och osäkerhet erkänns och behandlas som tillfälliga 
bristtillstånd. Som ytterligare ett unikt tema framstår vidare beskrivningen av 
miljöområdet som ett tvärvetenskapligt forskningsområde och inte en i slutänden 
uteslutande naturvetenskaplig fråga.176 
  Erkännandet av en omfattande osäkerhet och kunskapsbrist leder fram till ett 
annat konstaterande som kan identifieras som ett helt nytt, separat tema. Utred-
ningen konstaterar, med vad som framstår som en fundamental kritik av rådande 
samhällsordning, att det är omöjligt att utifrån den kunskap som finns tillgänglig 
avgöra om samhällets hantering av naturresurser och miljö överhuvudtaget är 
acceptabel.177 Stick i stäv med kutymen att redogöra för de minskningar som gjorts 
av utsläpp av olika miljögifter menar utredningen vidare att det är osäkert huruvida 
flödena av så kallade sällsynta grundämnen verkligen minskat.178  
  Just sällsynta grundämnen utgör centrum för ännu ett tema vilket inte återfinns 
i andra analyserade texter bortsett från SOU 1967:43. I sin egenskap av grundämne 

171 Anshelm, J (2002), s. 140-152. 
172 SOU (1983): Naturresursers nyttjande och hävd, s. 147. 
173 SOU (1983), s. 151; s. 257; s. 374. 
174 SOU (1983), s. 130. 
175 SOU (1983), s. 385. 
176 SOU (1983), s. 386. 
177 SOU (1983), s. 207. 
178 SOU (1983), s. 260. 
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är sådana ämnen omöjliga att bryta ned i naturen. Av denna anledning, påpekas det 
i SOU 1983:56, innebär ett utsläpp av ett sällsynt grundämne en irreversibel 
åtgärd, en permanent förorening. 179 I detta sammanhang är idén om sanering i 
efterhand en illusion; antingen lyckas naturen hantera utsläppen eller också kvarstår 
miljöproblemet.180 Utifrån den förståelsehorisont som ryms i detta tema ter sig det 
långsiktiga perspektiv som oftast efterlyses i de här texterna som än mer relevant.  
  Ett närmast radikalt försiktighetsperspektiv aktualiseras också som tema. Den 
försiktighet som efterlyses ska givetvis ses mot bakgrund av det osäkerhetstillstånd 
som utredningen identifierat som ofrånkomligt. Osäkerhet, konstaterar utredningen, 
behöver inte innebära inaktivitet, bristen på säker kunskap kan inte tillåtas hindra 
samhället från åtgärder. Dessutom innebär en utebliven åtgärd också ett beslut.181 
Så långt liknar resonemanget det som återfinns i de flesta andra texter på området, 
och som längre fram i tiden kommer att benämnas försiktighetsprincipen. Vanligen 
kringskärs denna inom diskursen emellertid av hänsynstagande till andra, fram-
förallt ekonomiska och teknologiska faktorer, med följden att försiktighetsprincipen 
konstitueras som något som bör följas så långt som det är rimligt, vilket oftast 
verkar ha inneburit en ordentlig begränsning i dess praktiska tillämpning.182 I SOU 
1983:56 görs emellertid en diskursiv öppning för restriktioner åt andra hållet, det 
vill säga i acceptansen av vad människan får tillföra naturen. I diskussionen om 
naturens toleransnivåer konstaterar utredningen att sådana förvisso inte kan fastslås 
som absoluta sanningar, men att en rimlig utgångspunkt torde vara att gränsen för 
så kallad kritisk belastning går vid den naturliga halten.183 Med andra ord bör vi 
betrakta all tillförsel av ämnen som på minsta sätt rubbar den naturliga balansen 
som potentiellt farlig. I linje med detta förespråkar utredningen vidare att ett noll-
alternativ finns med i alla konsekvensbeskrivningar som görs när nya utsläpps-
genererande verksamheter planeras.184 
  Slutligen ska också poängteras att den ekologiska grundsyn som efterlyses i 
betänkandet, som innebär att ekonomisk tillväxt och teknologisk utveckling ibland 
kan tvingas stå tillbaka för hänsyn till naturen, bör betraktas som ytterligare ett helt 
nytt och unikt tema. Det sägs visserligen aldrig rakt ut att tillväxt och miljöhänsyn 
är oförenliga, och beskrivningen av ett spänningsförhållande mellan ekonomi och 
miljö är inget nytt. Däremot är prioriteringen av naturen på dessa andra faktorers 
bekostnad något för betänkandet utmärkande, och det närmaste vi i den här 
undersökningen kommer ett naturens egenvärde.    
 

179 SOU (1983), s. 149f., s. 203. 
180 SOU (1983), s. 214. 
181 SOU (1983), s. 147. 
182 Se t.ex. Lundqvist, L (1971), s. 189-213; Lundgren, L (1989), se t.ex. s. 76. 
183 SOU (1983), s. 148f. Vi kan konstatera att den här idén återfinns nominellt i miljömålet Giftfri Miljö, dock 
utan att kemikaliepolitiken i övrigt lagts som till att på något sätt möjliggöra ett sådant mål. 
184 SOU (1983), s. 400. 
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Återställning av gränserna: tillbaks till den inomparadigmatiska lösningen 
och optimismen 
Anshelm förklarar att Socialdemokraterna mot slutet av 80-talet, då partiet efter 
mordet på Olof Palme bildade minoritetsregering med Ingvar Carlsson som stats-
minister, befann sig i en situation av högt ställda krav från miljörörelsens sida. 
Över 40 % av landets befolkning uppgav i opinionsundersökningar att de betrakt-
ade miljön som den enskilt viktigaste politiska frågan. 185 Miljöminister Birgitta 
Dahl lovade att partiet år 1988 skulle framlägga en proposition där den svenska 
miljöpolitiken för första gången i historien redovisades i samlad form, och den 
socialdemokratiska miljödiskursen vid den här tiden gjorde gällande att en drama-
tisk kursomläggning till en mer långsiktigt och helhetligt syftande miljöpolitik var 
nödvändig.186 Resultatet hette proposition 1987/88:85 - Miljöpolitiken inför 1990-
talet. 
  Anshelm, som är ute efter att undersöka en kontinuitet mellan SOU 1983:56 
och den miljöpolitiska propositionen, menar att den radikala linje som skapats i den 
förra bryts i den senare. Visserligen tar propositionen med sig flera av de konkreta 
förslag till åtgärder som betänkandet lade fram, men det fundamentalt ifråga-
sättande, problematiserande och nytänkande perspektiv och den ekologiska 
grundsyn som SOUn innehöll har inte överförts till propositionen.187  
  Med andra ord så rekonstitueras inte de teman som skapades nya i betänkandet 
i den följande propositionen. De problematiserande resonemang som redan innan 
1980-talets början utgjort en del av diskursen finns däremot kvar. Det handlar med 
andra ord om identifieringen av en omfattande kunskapsbrist och en därav följande 
osäkerhet. Osäkerheten förklaras alltså inte ur ett epistemologiskt perspektiv med 
omöjligheten att säkert beräkna naturens mekanismer, utan med en tillfällig kun-
skapslucka som kan och bör fyllas. Vidare erkänns även behovet av ett långsiktigt 
perspektiv beroende på miljöproblemens karaktär, med fördröjda ämneseffekter etc. 
Inget av dessa problematiserande teman – kunskapsbristen och den därmed 
sammanhängande osäkerheten, samt det långsiktiga perspektivet – föranleder 
emellertid i propositionen en plädering för ett på långa vägar lika inskärpt försik-
tighetsperspektiv som i betänkandet. I propositionen förklaras att industrin i sin 
produktutveckling måste ta kraftigt ökad hänsyn till miljön, men ingenting sägs 
längre om ett nollalternativ.188  
  Det situationsbeskrivande tema som målas upp i propositionen är förvisso 
långtifrån genomoptimistiskt. Regeringen påpekar att arbetet för ett samhälle utan 
miljöproblem innebär en ”gigantisk utmaning”.189 Vidare påtalas, i en lite pikant 
formulering, att ”effekterna av miljöföroreningarna nu tilltar [eftersom] motstånds-
kraften mot olika föroreningar i vissa fall är på väg att bli förbrukad”. 190 
Formuleringen har en ödesmättad ton, men samtidigt rymmer den också en 

185 Anshelm, J (2002), s. 155. 
186 Anshelm, J (2002), s. 154f. 
187 Anshelm, J (2002), s. 157f. 
188 Proposition (1988): Miljöpolitiken inför 1990-talet, s. 35. 
189 Proposition (1988), s. 30. 
190 Proposition (1988), s. 27. 
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uppfattning om naturen som ger grund för optimism i ett längre perspektiv. 
Uppenbarligen uttrycker den tanken att det verkligen finns bestämda nivåer för vad 
naturen tål i form av människotillförda ämnen. Den icke uttalade förutsättningen 
bakom resonemanget är att samhället har möjlighet att identifiera dessa nivåer. 
Därmed förläggs lösningen på problematiken återigen inom den naturvetenskapliga 
möjlighetshorisonten. Det fundamentala problemet, som det beskrivs i proposi-
tionen, är alltså varken epistemologiskt eller strukturellt betingat, utan består i en 
tillfällig brist på kunskap. En positiv miljöutveckling bygger på ökade kunskaper, 
vidgat miljömedvetande och bättre teknik.191  
  Propositionen frångår stilen i betänkandet även genom att istället för att 
resonera vidare kring osäkerheten på området, framhålla de goda resultat som 
uppnåtts genom olika utsläppsreduktioner.192 Vidare så återkommer med proposi-
tionen det ekonomiska temat som central utgångspunkt. Den tendens att tillmäta 
naturen ett egenvärde och rörelsen mot en ekologisk grundsyn på bekostnad av 
ekonomisk tillväxt som gick att finna i SOU 1983:56 har här försvunnit. Visser-
ligen konstaterar regeringen att åtgärder på miljöområdet inte tillåter tillämpningen 
av vanliga ekonomiska kalkyler: 
 

De kostnader som kan uppstå för näringsliv och samhälle måste ses i förhållande till 
de kostnader som skulle uppkomma om miljöförstöringen får tillåtas fortgå. Med ett 
sådant betraktelsesätt kan hävdas att vissa kostnader motiveras av intäkter i form av 
t.ex. färre sjukdomsfall och minskad förstörelse av skilda naturresurser. Det långa 
tidsperspektivet och ofullständiga kunskaper om det direkta sambandet mellan 
åtgärder och effekter medger inte att dessa intäkter kvantifieras.193  

 
Samtidigt som citatet alltså erkänner att miljöfrågan utgör ett alldeles speciellt 
problemområde ur vissa aspekter, är det uppenbart att den måttstock alla åtgärder 
på området ska mätas efter är den ekonomiska. Det är de intäkter åtgärderna ger 
upphov till som här tjänar som argument för de miljöpolitiska besluten, och inte 
miljövärdet i sig. I samma linje argumenteras för ökad miljöhänsyn ur ett 
tillväxtperspektiv då det påpekas att ekonomisk utveckling förutsätter existensen av 
en natur som tillåter det. 194  Det härmed sammanhängande antropocentriska 
möjlighetsvillkoret uttrycks i förklaringen att miljöpolitiken handlar om 
”människors rätt till en god miljö”.195  
  I propositionen beskrivs kemikalieproblematiken som sammanhängande med 
välfärdssamhällets utveckling, men huruvida de två är omöjliga att separera 
framgår inte klart. Den lösning, eller snarare det förhållningssätt, som förespråkas 
går ut på att farliga produkter i möjlig mån ska ersättas med mindre farliga, vilket 
återigen är radikalt annorlunda än det försiktighetsperspektiv som påbjuds i SOU 
1983:56. 196  Ett annat tema som kommer till uttryck i propositionen utgörs av 

191 Proposition (1988), s. 31. 
192 Proposition (1988), s. 29. 
193 Proposition (1988), s. 42. 
194 Proposition (1988), s. 42. 
195 Proposition (1988), s. 30. 
196 Proposition (1988), s. 221. 
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tilltron till industrins förmåga och vilja att anpassa sin produktion i en ekologiskt 
hållbar riktning, vilket signalerar en uppfattning om att miljöskyddet ryms inom 
ramen för det industriella tillväxtsamhället.197 
 
   * * * 
 
 
Vid samma tid utreddes följderna av de förändringar som skett på kemikalie-
lagstiftningens område under 1980-talet. Den lag som trädde i kraft genom den 
tidigare analyserade proposition 1973:17 – lagen om hälso- och miljöfarliga varor 
(1973:17) ersattes år 1986 med lagen om kemiska produkter (1985:426). Dessutom 
hade Kemikalieinspektionen inrättats med Palme-regeringens proposition 
1984/85:118 – Om kemikaliekontroll. Översynen gjordes år 1988 och publicerades i 
form av SOU 1988:44 – Kontroll av kemiska produkter och varor. 
  Utredningen har en märklig karaktär: den består till stor del av en mängd 
skiljda uttalanden från olika aktörer – framförallt anställda på Kemikalieinspek-
tionen och på företag – vilket ger ett något kakofoniskt intryck eftersom rösterna 
sällan är helt överens. Det vanliga är att företagsrepresentanter uttrycker sitt 
missnöje med vad de anser som otillbörliga krav från Kemikalieinspektionen, vilket 
följs upp av kommentarer från den senare som har karaktären av klargöranden om 
juridiska förpliktelser.198 Det vore emellertid fel att tolka det kaotiska sorlet som 
förknippat med en dålig presentationsform, eftersom det är att betrakta som 
symptomatiskt för ett av utredningens centrala teman: oreda. Det som företag, 
Kemikalieinspektionen och andra myndigheter är överens om är nämligen att det 
råder en stor oklarhet om hur ansvaret är fördelat mellan olika aktörer på 
kemikalieområdet. Så hävdar till exempel informanter från företag att Kemikalie-
inspektionens tillsynsarbete inte fyller en drivande funktion i ersättningen av farliga 
ämnen med ofarliga, utan att detta sker på företagens egna initiativ, mot vilket 
myndighetens representant invänder att detta också är precis som det ska vara: 
”Industrin ska göra produktbyten på eget initiativ.”199 Minst lika intressant som det 
faktum att ansvarsoklarheten identifieras som ett problem, vill jag emellertid hävda 
är utredningens resonemang kring frågan. En central aspekt av problematiken har 
identifierats som de olika lagstiftningarnas överlappning, vilket av utrednings-
experten kommenteras så här:  
 

Jag skulle ha önskat att det vore möjligt att mer entydigt koppla lagen och 
förordningen om kemiska produkter till en myndighet, kemikalieinspektionen, men 
har alltså funnit att detta är omöjligt att genomföra konsekvent eftersom kemikalierna 
är spridda på det sätt de är och griper in i flera myndigheters naturliga 
befogenhetsområde. Det är därför desto angelägnare att försöka göra de förenklingar 
som är möjliga trots den ibland nödvändiga splittringen av ansvaret.200 

 

197 Proposition (1988), s. 41. 
198 SOU (1988): Kontroll av kemiska produkter och varor, s. 35-84. 
199 SOU (1988), s. 47 (kurs. i original).  
200 SOU (1988), s. 99. 
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Citatet är förvisso tämligen oproblematiserande, och just häri ligger det intressanta. 
Det som suggereras är nämligen, vill jag hävda, ett samhälle där kemikalier blivit 
så spridda och allestädes närvarande, att de inte kan avgränsas till en separat lag 
eller ett separat regleringsområde; de har med andra ord blivit okontrollerbara. Den 
stora plats som utredningen ger åt ansvars- och gränsdragningsfrågor vittnar om 
just denna problematik.201 Ändå är det ingen ödesmättad eller resignerad ton som 
präglar citatet eller utredningstexten i stort, utan tvärtom en ton av optimism och 
tillförsikt. Detta abstrakta ”tonläge” är, trots sin svårdefinierbarhet, så pass 
framträdande att jag skulle vilja identifiera det som ett separat tema, ett tema 
bestående av ogrundad optimism. Det är inte nytt i diskursen.  
  Utredningen refererar de lagstiftnings- och utredningsarbeten som presenterats 
under de föregående tre åren, och går igenom de huvudsakliga målsättningar som 
satts upp för kemikaliekontrollen. Detta är målsättningar som alla utgår från samma 
framstegsoptimistiska samhällssyn som tidigare konstituerats inom diskursen. Inte 
minst gäller detta det så kallade kunskapsmålet, vilket anger att ”alla kemiska 
produkter som hanteras bör vara väl utredda med avseende på sina effekter på hälsa 
och miljö.”202 Lika optimistiskt är målet om företagens utfasning av farliga ämnen, 
vilket utgår från ett tema som konstituerades redan i propositionen som ledde till 
den tidigare kemikalielagstiftningen (proposition 1973:17, se ovan). Det är ett tema 
som består i mer än ren epistemologisk optimism – att det går att bygga en 
tillräcklig kunskap för att möjliggöra adekvat kemikaliereglering – eftersom det 
dessutom bygger på förutsättningen att företagen kan göra detta. I utredningen 
refereras resonemangen i 1985 års kemikalieproposition angående detta så här: 
”Myndigheternas huvuduppgift bör vara att se till att företagen gör vad som behövs 
för att undanröja och förebygga hälso- och miljörisker.” 203  ”Optimism” är 
egentligen otillräckligt för att beteckna den föreställning om problemområdet som 
förutsätts i citatet: ”utopism” ligger närmare till hands. Sådana idéer får inte heller 
stå oemotsagda i utredningstexten. Tvärtom görs på nästan varje punkt ett uttalande 
från en anonym ”expert” som ifrågasätter målsättningen på ett grundläggande plan, 
eller åtminstone impliceras en grundläggande problematisering av det uttalande 
som återges. Så till exempel refereras ett resonemang på följande sätt:  
 

Vid en intervju med en myndighet påpekades att det stora flödet av okända, gamla 
kemikalier i naturen är det stora problemet. Man känner bara kanske ett fåtal av dessa 
ämnen. Även om man lär känna fler av dessa ämnen vet man inte så mycket om hur de 
reagerar i sin tur när de nytillkommande ämnena blandas med dessa.204 

 
Den enda rimliga tolkningen av citatet förefaller vara att situationen är allvarlig: 
redan om de ”gamla” ämnena saknas nödvändig kunskap, samtidigt som nya 

201 Se vidare t.ex. följande citat, om kemikaliekontrollens övergripande mål: ”Detta är snarare en ’vision’ än ett 
mål […] eftersom det är så allmänt formulerat. En del av kemikaliekontrollens avgränsningsproblem består just i 
att kemikalier förekommer överallt och att det är svårt att göra en operativ avgränsning av problemområdet.” 
(SOU 1988, s. 87).  
202 SOU (1988), s. 16; först formulerat i Proposition 1984/85:118: Om kemikaliekontroll.  
203 SOU (1988), s. 17. Refererat från proposition (1985).  
204 SOU (1988), s. 44 (kursivt i original). 
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ämnen tillkommer varje år i ständigt ökande mängd och takt. Ändå görs det inga 
fördjupande resonemang utifrån citatet, som istället får hänga fritt och okommen-
terat. Det är en tendens som går att känna igen från den tidigare diskursen: att 
problematiseringar antyds men inte fullföljs. I denna SOU är tendensen därtill extra 
markerad, eftersom genomgången av informanternas svar, vilken upptar första 
halvan av texten och där flera av de mer ifrågasättande resonemangen dyker upp, 
interpunkteras med sammanfattande kommentarer av utredningsgruppen. Dessa 
kommentarer har i regel en utslätande karaktär som tar udden av föregående 
problematiseringar, inte genom logiska resonemang, utan genom abstrakta 
formuleringar som ibland framstår som tomma plattityder. Till exempel 
kommenteras sektionen där citatet ovan förekom, vilken handlade om kunskaps-
målet, så här: ”Kunskapsuppbyggnaden är basen för att förverkliga [kemikalie]-
kontrollens övriga mål. Det är sålunda av grundläggande betydelse och av största 
vikt att tillräckliga och väl utnyttjade resurser finns för detta arbete i internationell 
samverkan.”205 I genomgången av produktersättningsmålets förutsättningar hävdar 
en informant att ”det är att överskatta myndighetens roll” att tillskriva Kemi-
kalieinspektionen ansvar för att följa upp detta.206 Det är förvisso svårt att veta 
exakt vad informanten menar med detta eftersom citatet återigen får stå 
okommenterat, men en åtminstone möjlig tolkning är att målet är orimligt: om inte 
ens expertmyndigheten på området kan övervaka dess genomförande kan väl ingen 
göra det? Det faktum att en sådan tolkning överhuvudtaget aktualiseras torde 
logiskt sett föranleda en viss fördjupande diskussion, men utredningen konstaterar 
enbart i sin sammanfattande kommentar att ”produktersättning [är] ett naturligt sätt 
att nedbringa riskerna [och att] det bör vara ett mål för industriell utveckling, vilket 
kan främjas av på lämpligt sätt utformade krav eller råd från myndigheternas 
sida.”207 
  Givetvis ligger det till stor del i genren att på detta sätt undvika alltför 
problematiserande resonemang, och det förtjänar att understrykas att min avsikt 
inte är att moralisera över utredningens argumentation. Poängen med att belysa 
textens form på detta sätt är att lyfta fram tendenser som är så tydliga inom 
diskursen: dels den redan nämnda utjämnande och utslätande rörelsen, men kanske 
framförallt tendensen av oförlösta motsättningar. Det handlar om ifrågasättanden av 
kemikaliekontrollens mest grundläggande förutsättningar som helt enkelt lämnas 
obesvarade. I just denna utredning, där en mängd olika informanter kommer till 
tals, är exemplen legio, vilket gör att den på ett särskilt tydligt sätt illustrerar de 
inneboende motsättningar som präglar problemområdet.  
  Allra tydligast illustreras temat om den oförlösta motsättningen i en av 
utredningens centrala passager, som upptas av diskussionen kring utsträckningen 
av den nya kemikalielagstiftningen. Till skillnad från den äldre lagen från 1973 
omfattar den nya inte kemiska varor – alltså varor där kemikalier ingår – utan 
endast kemiska produkter (enstaka kemikalier och kemiska beredningar). Helt 

205 SOU (1988), s. 46.  
206 SOU (1988), s. 48.  
207 SOU (1988), s. 50. 

78 
 

                                            



ETT HISTORISKT PERSPEKTIV – KEMIKALIEKONTROLLENS OFFICIELLA POLITISKA DISKURS SEDAN 1967 

uppenbart finns det ur säkerhetssynpunkt ingen logik i denna distinktion: om 
kemiska produkter behöver regleras, torde rimligen även varor som innehåller 
sådana produkter behöva regleras. Åtskillnaden motiveras inte heller med säker-
hetsskäl, utan med att den är ”praktisk”. 208  Ändå har myndigheter uttryckt 
bekymmer över att juridiska komplikationer följer av den följdformulering i lagen 
som anger att kemikaliers effekter även i senare led ska beaktas vid en 
riskbedömning. Utredningen utesluter möjligheten att låta lagen omfatta varor på 
ett generellt plan – ”en sådan utvidgning är för långt gående och varukategorin 
måste begränsas” 209 - och landar i följande förslag till lagändring: ”Lagens be-
stämmelser om kemiska produkter skall även tillämpas på varor som innehåller 
eller har behandlats med en kemisk produkt om varan därigenom kan befaras 
medföra skada på människor eller i miljön.”210 Mot bakgrund av den diskussion 
som förts i utredningen precis innan är slutsatsen slående ologisk. Den problematik 
som identifierats är just kemikaliers gränslöshet och svårbestämda karaktär; ändå 
väljer utredningen att falla tillbaka på en helt oproblematisk uppfattning om 
möjligheten att separera farliga kemikalier från ofarliga. Bara tre sidor tidigare har 
man signalerat det relativa i begreppen genom att placera ”ofarliga” inom 
citattecken: ”Den nya lagen är på ett sätt mer omfattande genom att den i sin helhet 
gäller för hela kategorin kemiska produkter (dvs ämnen och beredningar), även de 
’ofarliga’.” 211  Mitt syfte är inte att dekonstruera ologiska resonemang, utan att 
belysa det signifikativa i de ologiska resonemangen; det är en tendens som 
genomgående präglar diskursen och som därför måste vittna om något djupare (mer 
om detta i den avslutande diskussionen).  
  Det ska slutligen också sägas att utredningen ger utrymme för ett tema som 
hädanefter kommer att vara utmärkande för diskursen, nämligen fokuseringen på 
individen. Texten kan, med facit i hand, placeras i skärningspunkten mellan en 
äldre uppfattning om storskaliga systemlösningar som den framkomliga vägen, och 
90-talets ekologiska modernisering och den därtill hörande ansvarsförskjutningen 
från staten till individen som konsument. I utredningen rör det sig ännu endast om 
en tendens, några rader om behovet av att upplysa människor om kemikaliers 
miljöfarlighet, och därigenom möjliggöra informerade konsumtionsval.212 
 
   * * * 
 
I början av 1990-talet var det dags för den socialdemokratiska minoritetsregeringen 
under Ingvar Carlsson att presentera en proposition för den nationella miljö-
politiken. Till grund för denna låg bland annat en omfattande utredning av 
miljötillståndet i landet som utarbetats av miljödepartementet tillsammans med 
andra departement och statliga myndigheter. I den grundliga översynen, vilken 
betecknas SOU 1990/91: 90 - Hur mår Sverige: En rapport om miljösituationen, 

208 SOU (1988), s. 89.  
209 SOU (1988), s. 91. 
210 SOU (1988), s. 91. 
211 SOU (1988), s. 88. 
212 SOU (1988), s. 95f.  
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behandlades bland annat trafikens miljökonsekvenser, ozonskiktet och växthus-
effekten, energiproduktionens miljöpåverkan, vattnets tillstånd, kemikalie- och 
varuproduktion och den svenska miljöpolitikens historiska utveckling.  
  Tanken om i naturen identifierbara kritiska belastningsgränser figurerar som 
centralt tema i betänkandet. Temat presenteras i ett separat avsnitt, där utredningen 
bland annat konstaterar att de senaste åren sett en ”snabb utveckling av kun-
skaperna för att ta reda på den kritiska belastningsgränsen för olika ämnen och 
olika former av miljöpåverkan”.213 Kursiveringen suggererar enligt min mening en 
uppfattning om naturen som ett fält tillgängligt för kunskapsbildning genom natur-
vetenskapliga mätningar och observationer; belastningsgränserna är fastlagda i den 
naturliga mekanismen och kan upptäckas genom människans mätningar.  
  En aspekt av det här temat, vilken understryks av kursiveringen ovan, som 
förtjänar att lyftas fram är uppfattningen om de kritiska belastningsgränserna som 
något mer än ett praktiskt verktyg i miljövårdsarbetet. Den bild som framträder 
inom ramen för temat är av objektivt existerande och fastställbara gränser för 
naturens tålighet, vilka det gäller att upptäcka genom miljöundersökningar. Det här 
synsättet framgår också då man i utredningen talar om preliminärt uträknade 
belastningsgränser för vissa ämnen, med den uppenbara antydningen om att sådana 
beräkningar är tillfälliga lösningar i väntan på att en säkerställd kunskap finns 
tillgänglig. Den andra typen av uträkningar, som uppenbarligen måste vara 
väsenskilda från de preliminära, kan ju endast vara av ett objektivt säkerställt slag.   
 Samtidigt utkristalliseras ett tema som emotsäger den här relativt oproblematiska 
kunskapsoptimismen. I avsnittets slutande rader förklarar utredarna att verkligheten 
ofta är för komplex för att kunna inrymmas i ett mått som kritisk belastning, och att 
en mängd faktorer samverkar till att göra gränsdragningar och klarläggningar av 
orsak-verkansamband i naturen till något i praktiken väldigt svårt.214 Utifrån detta 
tema finns det anledning att diskutera det första tema som nyss behandlades. Den 
problematisering som här erbjuds kastar nämligen tvivel över den objektiva 
existensen av belastningsgränser vilka kan fastställas säkert med naturveten-
skapliga metoder, eller åtminstone över den praktiska möjligheten att identifiera 
dessa. Frågan väcks vilken status de kritiska belastningsgränserna ska tillmätas. 
Finns det verkligen anledning att skilja mellan, som utredningen gör i betänkandet, 
preliminärt uträknade gränsvärden och andra uträkningar? Sett mot bakgrund av 
det problematiserande temat är svaret på den frågan nej, eftersom den visshet en 
sådan begreppsåtskillnad förutsätter enligt denna verklighetsbeskrivning inte tycks 
finnas. Ett annat uttalande rör kunskapens föränderlighet och gör gällande att 
kontinuerliga revideringar av gällande gränsvärden är att vänta allteftersom forsk-
ningen på området fortskrider.215  
  En diskussion kan vara på sin plats om huruvida de problematiserande utsagor 
som nyss refererats bäst identifieras som ett och samma eller två separata teman. 
Den problembeskrivning i SOUn som först behandlades i den här analysen utgick 

213 SOU (1991): Hur mår Sverige?: En rapport om miljösituationen, s. 9 (min kurs.). 
214 SOU (1991), s. 10.   
215 SOU (1991), s. 9. 
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från naturens komplexitet och undflyende karaktär, och beskrev svårigheten med 
att utifrån kvantitativa mätningar göra några säkra gränsdragningar för naturens 
tålighet. Detta, vill jag hävda, är en epistemologisk problematisering, då det tycks 
gälla människans möjlighet att skapa säker, objektiv kunskap om naturen. Den 
andra problembeskrivningen vi tog upp gällde kunskapens föränderlighet som med-
för att gränsvärden kontinuerligt får revideras och i praktiken får en permanent 
status av preliminära värden. Frågan gäller då huruvida denna senare beskrivning 
ska förklaras utifrån den första, det vill säga svårigheten att klarlägga naturens 
mekanismer, eller om den har att göra med en tillfällig, eller åtminstone avhjälplig, 
kunskapsbrist. Vad som är fallet framgår inte klart av utredningstexten.  
  Avsnittet innehåller också en intressant diskussion om definitionen av 
begreppet kritisk belastningsgräns. Den första av två definitioner som presenteras 
gäller gränsen mellan naturligt förekommande halter av ämnen och halter som 
beror på människans tillförsel av ämnen. Utan att detta sägs i utredningstexten går 
det att konstatera att detta angreppssätt är det enda som kan eliminera riskfaktorn 
inom kemikaliepolitiken helt. Praktiskt tillämpad skulle en sådan begreppsdefini-
tion öppna för en ytterligt restriktiv kemikaliepolitik. Den ges inte vidare utrymme i 
avsnittet men det är ändå intressant att den förekommer som klart urskiljbart tema. 
Intressant är också relationen till SOU 1983:56 där just denna definition behandlas 
som ett seriöst alternativ i kemikaliearbetet. Enligt den andra definitionen 
konstitueras den kritiska belastningsgränsen som ”den gräns där det uppstår 
betydelsefulla skador”.216 Som ett separat tema tycks den här definitionen bygga på 
en relativt oproblematisk natursyn, som den vi först behandlade i den här analysen. 
Grundläggande för den är uppenbarligen människans möjlighet att klarlägga var 
gränsen går mellan en hållbar kemikaliespridning och betydelsefulla skador. Vidare 
förutsätts även möjligheten att bestämma vad som är att betrakta som betydelsefulla 
skador. Redan här ges ju emellertid en signal om det inte längre handlar om en 
objektiv verksamhet utan tvärtom en subjektiv utvärdering av vad som av 
människan ska accepteras i form av skador på miljön. Det osäkerhetsmoment som 
ryms i denna beskrivning förstärks betydligt om vi dessutom ser en sådan här 
behandling av begreppet kritisk belastningsgräns mot bakgrund av den problematik 
som målades upp ovan. Om den kritiska belastningsgränsen inte bara innehåller ett 
mått av godtycke i den fas där miljöskadorna ska bedömas som acceptabla eller 
oacceptabla, utan dessutom vilar på en ständigt osäker och föränderlig kunskap, är 
det uppenbart att kemikaliepolitiken alltid måste vara en osäkerhetens politik.  
  Ytterligare teman som förekommer i SOU 1990/91:90 gäller svårigheten att 
överblicka kemikaliemarknaden och varornas ökade grad av komplexitet,217 vilka 
hänger ihop med den kunskapsbrist som påtalas som ett problem, och vidare 
kopplingen mellan det moderna samhällets välståndsgenerering och miljöproblem 
till följd av kemikalieutsläpp. 218  Huruvida kopplingen är ofrånkomlig enligt 
utredarna är emellertid oklart, eftersom en antydan görs om att miljöproblemen är 

216 SOU (1991), s. 9. 
217 SOU (1991), s. 178f 
218 SOU (1991), s. 198. 
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misstag som beror på tidigare okunskap och oförsiktighet, vilka nu genom ett 
omfattande kunskapsarbete håller på att åtgärdas. I övrigt består betänkandets 
avsnitt som behandlar kemikalier i huvudsak av en genomgång av hur utsläppen av 
vissa redan kända problematiska kemikalier ser ut och har förändrats genom åren. 
Detta faller sig naturligt då betänkandets uppgift är just att göra en beskrivning av 
läget i miljön. Då utredarna i genomgången samtidigt helt underlåter att påpeka att 
naturen dessutom är fylld av ämnen vars effekter vi ännu inte känner till, kan bilden 
som målas upp anses skev. Det tema som därmed framträder är en situations-
beskrivning enligt vilken utsläppen av farliga kemikalier minskas efterhand eller 
där farliga ämnen helt håller på att fasas ut, med andra ord en kontrollerad 
kemikaliespridning.  
 

Ny struktur, samma diskursiva gränser: konkretisering, kvantifiering och 
prioriteringar i ämnesdjungeln  
Mot slutet av 1990-talet lade den socialdemokratiska minoritetsregeringen under 
Göran Persson fram sin Proposition 1997/98:145 - Svenska miljömål: Miljöpolitik 
för ett hållbart Sverige, vid en tidpunkt då klimatförändringarna sedan flera år legat 
högt på den miljöpolitiska agendan. I den diskussion som formats kring denna 
hotbild hade ”hållbar utveckling” och ”det hållbara samhället” framträtt som 
centrala begrepp och båda används frekvent i propositionen. Syftet med denna var 
att lägga om kursen för den nationella miljöpolitiken så att den kom att följa ett 
antal centralt bestämda miljömål, 15 stycken enligt propositionen (idag finns 16 
miljömål). Ofta framhålls i propositionen att det rör sig om en verkligt nydanande 
reformering av miljöpolitiken, i vad som kan framstå som försök att visa att något 
verkligt effektivt görs åt de miljöproblem samhället står inför. Det nya består i en 
struktur på miljöpolitiken som är anpassad efter de 15 miljömålen och införandet 
av ett övergripande mål om att ett samhälle fritt från stora kända miljöproblem ska 
kunna överlämnas till nästa generation.219  
  Till grund för propositionen låg bland annat det betänkande som den 1996 
tillsatta Miljöövervakningsutredningen lade fram i september 1997 under 
beteckningen SOU 1997:34 - Övervakning av miljön. Utredningens direktiv var att 
ge förslag på inriktning, omfattning, struktur och finansiering av miljöövervak-
ningen i framtiden. Vad gäller miljöövervakningens konkreta inriktning innehåller 
betänkandet ingenting, eftersom de programförslag som gjorts av Naturvårdsverket 
1993 respektive 1996 härvidlag bedömdes som tillräckliga och aktuella. Istället 
fokuserar utredningen på frågor om finansiering och omfattning. Sannolikt kan 
detta förklara det utpräglat ekonomiska språk som är genomgående i betänkandet. 
Miljöövervakningen betraktas i det närmaste som en affärsverksamhet och det 
övergripande syftet med utredningen tycks snarare vara att minska utgiftsposterna 
på området än att se till miljöövervakningens effektivitet. Uppenbarligen är detta – 
minskade utgifter och ökad effektivitet – emellertid två sidor av samma mynt för 
utredningen som ägnar stor del av betänkandet åt direktivens krav på effekti-

219 Proposition (1998): Svenska miljömål: Miljöpolitik för ett hållbart Sverige, §.3. 
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visering. I betänkandets ekonomiska termer innebär det största möjliga nytta för 
minsta möjliga kostnad, och i form av förslag till praktiska åtgärder innebär det 
sökandet efter möjliga nedskärningar i miljöövervakningsprogrammen. 
  Det mest intressanta med det här sökandet efter möjligheter att minska på 
miljöövervakningens utgifter är kanske inte vad det säger om ekonomins prioritet i 
miljöpolitiska sammanhang, utan den syn på miljön som det suggererar. De förslag 
på möjliga nedskärningar som görs är visserligen endast preliminära, förklaras det, 
men resonemanget bygger helt uppenbart på en väldigt oproblematiskt teknokratisk 
grundsyn. Här uttrycks ingen tvekan om att experter relativt problemfritt ska kunna 
bedöma åtgärder som tillräckliga, överflödiga etcetera, ingen tvekan om att åt-
gärdernas effekt och nödvändighet ska kunna avgöras på ett adekvat sätt.220 När det 
dessutom står klart att det handlar om nedskärningar utan några större utgifts-
ökningar på andra håll i systemet är det möjligt att identifiera två centrala teman: 
dels det nämnda teknokratiska, dels ett som utgörs av tillit till miljöövervakningens 
redan i dagsläget fulla tillräcklighet. Det kan tyckas vara alltför hårddraget att 
utifrån de hypotetiska och ganska spekulativa kalkyler som görs i betänkandet dra 
slutsatsen att utredningen förhåller sig helt okritiskt optimistiskt till miljö-
övervakningens effektivitet och tillräcklighet. Dess uppgift är ju trots allt delvis att 
utreda miljöövervakningens finansiella förutsättningar. Eftersom inte ett ord 
uttrycks som tyder på någon annan uppfattning än denna anser jag emellertid att 
slutsatsen är riktig. Det optimistiska perspektivet uttrycks även tydligt i följande 
formulering av särskilde utredaren Svante Bodin: ”Under utredningen så har jag 
inte fått någon indikation på att omfattningen på den miljöövervakning som har 
bedrivits hittills har varit så låg att den har inneburit en allvarlig restriktion för 
möjligheterna att genomföra en effektiv miljöpolitik.”221 
  Om det mest intressanta med betänkandets resonemang utgörs av det 
grundmurade teknokratiska temat, skulle det emellertid vara märkligt att inte även 
framhålla det ekonomiska förhållningssättets primat i framställningen. Kanske blir 
detta som mest tydligt genom utredningens användande av ekonomiska cost-benefit 
kalkyler och den ekonomiska teorin om lagen om avtagande avkastning.222 Utifrån 
sådana idéer leds resonemang om miljöövervakningens nytta i förhållande till 
kostnad. Bland annat presenteras en graf som illustrerar kvaliteten på den 
information miljöövervakningen producerar i förhållande till dess pris, vilken 
bevisar att någon teoretisk ”maximal” kvalitet på denna information inte är att 
eftersträva: ”Om man väljer en för hög nivå på kvaliteten så kan det innebära att 
kostnaderna ökar kraftigt till mycket liten nytta”. 223  Alltför mycket miljööver-
vakning, får vi reda på, kan också leda till att nyttan minskar eftersom informa-
tionsflödet blir för stort.224  
  Om det här ekonomiska förhållningssättet, som utgår ifrån den sam-
hällsekonomiska nyttan som primär måttstock, identifieras som ett separat tema är 

220 SOU (1997): Övervakning av miljön, s. 95ff. 
221 SOU (1997), s. 62. 
222 SOU (1997), s. 62 
223 SOU (1997), s. 59. 
224 SOU (1997), s. 62. 
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det viktigt att framhålla, vilket jag redan varit inne på, att det är intimt förknippat 
med det andra, teknokratiska temat. Detta eftersom det bygger på en syn på 
miljökvalitet som någonting helt kvantifierbart och därför kalkylerbart. Det ska 
sägas att utredningen vid ett tillfälle erkänner svårigheten med ”att försöka använda 
den samhällsekonomiska nyttan som argument för att miljöövervakningen ska ha 
en bestämd omfattning och inriktning”.225 Av två anledningar vill jag emellertid 
inte kalla detta ett separat tema som står emot det ekonomiska: för det första därför 
att resonemanget uppenbarligen inte egentligen säger emot relevansen av att 
använda samhällsekonomisk nytta som måttstock, utan endast det problematiska i 
att göra detta, och för det andra därför att formuleringen så totalt går stick i stäv 
med det ekonomiska språk som används genomgående i betänkandet (vilket inte i 
sig hade varit tillräckligt för att avfärda resonemanget som ett eget, separat tema).  
  Avslutningsvis ska sägas att det i betänkandet trots allt finns tendenser vilka 
tillsammans kan identifieras som ett separat tema, där miljöövervakningens 
begränsningar erkänns. Dels har det att göra med ett yrkande som utredningen gör 
på att det mål tas bort från miljöövervakningens övergripande målformulering som 
gör gällande att den ska kunna visa hur olika utsläpp påverkar miljön. Detta 
eftersom det knappast kan uppfyllas inom existerande miljöövervaknings-
struktur.226 Dels har det att göra med en förklaring som görs i förbifarten i samband 
med ett annat resonemang, om att ”vissa aspekter på tillståndet i miljön i praktiken 
är omöjlig (sic) att koppla till specifika utsläpp eller andra former av miljö-
påverkan”.227 Det ska emellertid understrykas, att det här temat alltså endast ger 
uttryck för ett erkännande av miljöövervakningens begränsningar och inte dess 
brister. Med andra ord ifrågasätter det inte miljöövervakningens tillräcklighet.  
 
   * * * 
 
Nära i tiden för miljöpropositionen 97/98:145 - Miljöpolitik för ett hållbart Sverige 
låg de stora misslyckandena vid bygget av Hallandsåstunneln, vilka flera gånger 
nämns i propositionstexten för att illustrera att kemikalieproblematiken är högst 
aktuell. 228  Här kan identifieras ett klart problematiserande tema; enligt ett 
resonemang som förs har stora framsteg gjorts på kemikalieområdet genom 
utfasning av farliga ämnen, men ändå är ”problemen långt ifrån lösta”. 229 
Uppenbarligen är detta ett erkännande av att situationen inte är under kontroll. 
Strax därefter formuleras dock ett annat tema som lovar kontroll i framtiden genom 
implementeringen av de i propositionen föreslagna förändringarna: självreglering 
och egenkontroll inom ett nytt mål- och resultatsystem, kompletterat med diverse 
styrmedel.  
  Egenkontrollen är återigen ett centralt tema. Tilltron är stark till att företag och 
industrier kan ta sin del av ansvaret och företa omfattande undersökningar av 

225 SOU (1997), s. 45.  
226 SOU (1997), s. 49. 
227 SOU (1997), s. 115. 
228 Se Mårald, E (2007), s. 88-126, för mer om tunnelbygget genom Hallandsåsen. 
229 Proposition (1998), §.3. 

84 
 

                                            



ETT HISTORISKT PERSPEKTIV – KEMIKALIEKONTROLLENS OFFICIELLA POLITISKA DISKURS SEDAN 1967 

ämnens sammansättningar, och om så behövs vidta åtgärder. Ingenting sägs om att 
problem kan föreligga såväl i form av bristande vilja som bristande relevant 
kunskap inom näringslivet. Överhuvudtaget är företagens och industrins aktiva 
delaktighet i arbetet för en bättre miljö en bärande punkt i propositionen.230 Detta 
utkristalliseras som ett annat tema: den ekonomiska tillväxten som en förutsättning 
för bättre miljö, istället för att miljö och ekonomi konstitueras i ett motsats-
förhållande. Visionen är att erfarenheter och kunskaper på miljöområdet kommer 
att vinnas samtidigt som industrisamhället utvecklas.231 Eftersom företagen ofta har 
de kunskaper om de egna varorna som krävs och har ansvar för sin egen 
produktion, är det givetvis viktigt att de är kommersiellt framgångsrika så att de 
kan utföra omfattande undersökningar. 232 Optimistiskt förklaras att miljövänliga 
åtgärder i själva verket ligger i allas omedelbara intresse, även företagens: ”Rimliga 
och mätbara miljökrav har ofta lett till innovativa lösningar som förutom miljö-
vinster också givit lägre kostnader och förbättrad konkurrenskraft för företagen”.233  
  Som framgått präglas även denna text av ett paradoxalt förhållningssätt till 
naturen. Vissa formuleringar kan tolkas som att de uttrycker fundamentala tvivel på 
de kontrollanspråk som i övrigt uttrycks i en optimistisk anda och detta utan att 
problematiseras på ett särskilt djupgående sätt.  Vid presentationen av miljömålet 
Giftfri Miljö ges till exempel en lägesrapport som tecknar situationen i dystra 
färger. Bland annat förklaras att kunskapen är bristfällig om flera aspekter av 
många kemikaliers egenskaper och miljöeffekter, alltför bristfällig för att 
möjliggöra en adekvat uppföljning och övervakning. Vidare ifrågasätts möjligheten 
att någonsin nå kunskap om vissa ämnens ansamling och spridning i naturen. 
Således framträder alltså teman där anspråken på kontroll genom kunskap 
problematiseras. Problematiseringen blir, emellertid, så att säga hängande i luften 
eftersom inga resonemang tar vid med den som utgångspunkt. Avsnittet, vilket går 
under rubriken Målet är en tillämpning av försiktighetsprincipen, avslutas med en 
kärv dom:  
 

Slutsatsen av detta är att skadliga ämnen som framställts i samhället inte bör tillåtas att 
lagras upp i miljön. Detta är det enda säkra sättet att undvika negativa hälso- och 
miljöeffekter och är därför en tillämpning av försiktighetsprincipen, som innebär att 
om risk för allvarlig skada föreligger får avsaknaden av full vetenskaplig bevisning 
inte användas som ursäkt för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder.234  

 
Citatet är belysande på flera sätt. I sig rymmer det flera teman som uttrycks 
upprepade gånger i propositionen. För det första försiktighetsprincipen, vilken 
alltså proklameras som en ledstjärna i miljöarbetet; blotta risken för en miljöfara 
bör föranleda förbud. För det andra, vilket rimmar dåligt med försiktighets-
principen, gäller det nödvändigheten av att väga miljöskyddsintresset mot ekono-
miska hänsynstaganden. Direkt efter att ha utpekats som vägledande princip för 

230 Se bl.a. Proposition (1998), §.6.3.2. 
231 Proposition (1998), §.3. 
232 Proposition (1998), §.5.3. 
233 Proposition (1998), §.5.1. 
234 Proposition (1998), §.4.2.12. 
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miljöpolitiken beläggs alltså försiktighetsprincipen med villkor: det handlar i själva 
verket inte alls, som första meningen i citatet ger för handen, om att utlysa förbud 
mot kemikalier på basis av risk för fara, utan mer vagt och mindre långtgående om 
att vidta kostnadseffektiva åtgärder när sådan risk kan påvisas. Udden tas direkt av 
citatets första menings ganska radikala formulering.   
  För det tredje rymmer citatet temat som går ut på det är möjligt att uppnå 
kontroll över kemikaliers miljöpåverkan. Det är framförallt i den här aspekten som 
citatet är belysande för tendensen i propositionen. Läst i sitt sammanhang kommer 
det nämligen direkt efter att frågan har väckts om det överhuvudtaget är plausibelt 
att förutsätta en adekvat kunskap på området. Trots att citatet, åtminstone i första 
meningen, alltså uttrycker långtgående försiktighetsåtgärder har en omärklig 
glidning gjorts över till naturvetenskapens mark. Slutsatsen är inte, vilket tycks 
följa logiskt av resonemangen innan, att en effektiv miljöövervakning kommer att 
bli svår att bygga upp eftersom våra möjligheter att fastslå vilka ämnen som ska 
betraktas som farliga och vilka ämnen vi släpper ut i naturen är begränsade. Istället 
konstateras som något oproblematiskt att ”skadliga ämnen som framställts i 
samhället inte bör tillåtas att lagras upp i naturen”. 
  När propositionen läses i sin helhet står det klart att vi ingalunda har att göra 
med en dramatiskt långtgående tillämpning av försiktighetsprincipen. Detta kan 
förklaras utifrån det antropocentriska temat som identifierats i analysen av tidigare 
texter inom diskursen, och som även här har en stark närvaro. Logiken i detta tema 
går ut på att inga åtgärder kan tillåtas på miljöområdet utan att samhälleliga 
konsekvenser tas med i beräkningarna. I botten för ett sådant resonemang torde 
finnas uppfattningen, icke uttalad i den här propositionen, att naturens värde alltid 
bestäms av dess värde för människan. Framförallt framträder det här temat i form 
av betoningen av ekonomiska faktorer, till exempel det ständigt upprepade mantrat 
om nödvändigheten av att göra beräkningar av åtgärders ”samhällsekonomiska 
konsekvenser”, och som i erkännandet att producentens ansvar för utsläppet av 
kemikalier inte får tillåtas allvarligt hämma möjligheterna till ”sund konkurrens”.235 
Ibland tycks vaga formuleringar lämna stort utrymme för tolkning, som till 
exempel att arbete med miljöfarliga ämnen i framtiden bör undvikas ”så långt som 
möjligt”.236 Det antropocentriska temat kommer också till uttryck i resonemanget 
kring läkemedels eventuellt miljöfarliga egenskaper, där nödvändigheten postuleras 
av en avvägning mellan risken för skador i naturen och ett preparats nytta ur 
hälsosynpunkt.237  
  Proposition 1997/98:145 liknar tidigare analyserade texter i det avseendet att 
den innehåller ett erkännande av svårigheten i att upprätthålla kontroll över hela det 
kemikaliska spektrumet, delvis utifrån det faktum att marknaden tillförs nya 
substanser i en takt som inte tillåter fullgod undersökning av dem alla, och delvis 
beroende på kemiska substansers svårberäknade uppförande på längre sikt i 
naturen. Med propositionen görs också ett försök att arbeta och resonera utifrån 

235 Proposition (1998), §.5.3. 
236 Proposition (1998), §.5.1. 
237 Proposition (1998), §.6.4.2. 
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detta erkännande; miljöarbetet med kemikalier måste inriktas mot ämnen med vissa 
specifika egenskaper. Ämnen som är att betrakta som farliga är sådana som är 
toxiska, persistenta och bioackumulerbara.238 Med andra ord kan vi här identifiera 
ett tema som på en nivå erkänner människans begränsning när det gäller effektiv 
miljöövervakning och kontroll; eftersom möjligheten helt enkelt inte finns att 
undersöka alla ämnen får vi fokusera på de ämnen som vi antar innebär störst 
skaderisk. Samtidigt står det klart när propositionen läses i sin helhet att det här 
temat har en dubbel verkan. På en annan nivå innebär det nämligen att 
kontrollanspråken kan bevaras, i och med att samhällets förmåga att trots allt ha 
uppsikt över de verkligt farliga ämnena inte hotas. 
  Optimismen inför kontrollmöjligheten är tydlig i en formulering som denna: 
”Även om vi inte känner till effekterna i miljön av alla enskilda ämnen har vi 
förhållandevis god kunskap om vilka typer av ämnen som medför risker”.239 Det är 
denna ”förhållandevis goda” kunskap som ska utgöra grunden för hela 
miljöövervakningssystemet.  
  Tilltron till naturvetenskapen är stark i propositionen. Här finns många 
resonemang som bygger på kvantifierbarhet, mätbarhet och gränsdragning. 
Riksdagen ska genom miljömålen ”ange[…] vilket miljötillstånd som ska uppnås i 
ett generationsperspektiv”.240 Vi måste i vårt samhälle, förklaras det, finna vägar att 
hålla oss ”inom de gränser som naturen sätter”. 241  Det delvis nya miljööver-
vakningssystemet, understryks det ofta, ska vara av modern mål- och resultats-
tyrningskaraktär, 242  och genom kontinuerliga utvärderingar med ”ett begränsat 
antal relevanta mått” ska förändringar i miljökvalitén och i faktorer som påverkar 
miljön kunna utläsas.243 Även det övergripande syftet med hela propositionen – att 
till nästa generation överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta – 
talar sitt tydliga språk; miljöproblemen konstitueras just som problem vilka med 
hjälp av naturvetenskapen kan och ska lösas.  
  Samtidigt återfinns även här det vid det här laget välbekanta paradoxala 
förhållningssättet till naturen och miljöproblemen. Vissa passager som redogör för 
dagsläget på kemikalieområdet och för den problembild vi har att göra med låter 
synnerligen dystra, för att inte säga resignerade. Mest iögonfallande i det här 
avseendet är passagen där kemikommitténs betänkande En hållbar kemikaliepolitik 
(SOU 1997/98:84) refereras. 
 

Det [är] inte risken för stora olyckor som dominerar det riskscenario som framtidens 
kemikaliepolitik kommer att möta. Snarare är det den mindre gripbara och diffusa 
spridningen till miljön av ett mycket stort antal kemiska ämnen, vilkas hälso- och 
miljöeffekter ofta är lite kända, som måste hanteras. Kemikommittén konstaterar i sitt 
betänkande att det är svårt att bedöma om riskerna i dag är större eller mindre än för 
10 - 15 år sedan […] Det är däremot, enligt kommitténs bedömning, uppenbart att 

238 Proposition (1998), §.4.2.12.  
239 Proposition (1998), §.3. 
240 Proposition (1998), §.3. 
241 Proposition (1998), §.3. 
242 Proposition (1998), §.3. 
243 Proposition (1998), §.4.4. 
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riskerna i dag är mer komplexa och svårbedömda än tidigare […] Vidare framhåller 
kommittén att en ekologiskt hållbar utveckling hotas av vissa organiska, långlivade 
och bioackumulerbara ämnen. Sådana ämnen tenderar att spridas över hela världen på 
ett sätt som är svårt att förutse och omöjligt att förebygga […] I framtiden kan ämnen 
som i dag används allmänt […] komma att orsaka stora problem. Nya rön […] visar 
dessutom att nya obehagliga överraskningar inte kan uteslutas.244  
 

Därefter fortsätter regeringen med sin bedömning av problemkomplexet: 
 

De befintliga ämnena [...] utgör […] fortfarande ett svårlösligt problem. Ett annat 
grundläggande problem är att produktutvecklingen går snabbare än den takt i vilken 
riskbedömningar av ämnen i de nya produkterna görs. Att utvärdera ett ämne i taget 
kräver stora resurser. Utvärderingarna fångar inte heller upp kombinationseffekter av 
flera ämnen samtidigt. Det kan vidare vara svårt att finna orsakssamband mellan 
enskilda ämnen och skador som visar sig först efter lång tid eller i kombination med 
annan samtidig exponering. Regeringen konstaterar att det under överskådlig tid 
kommer att saknas resurser att närmare studera varje enskilt ämne och bilda sig en 
uppfattning om behovet av åtgärder […] Enligt regeringens uppfattning är det 
nödvändigt att hitta ett arbetssätt som är riktat generellt mot de farligaste ämnena och 
som inte hämmas av att kunskapsläget på kemikalieområdet är otillräckligt.245  
 

Här finns formuleringar som är ganska häpnadsväckande, kanske framförallt de två 
sista meningarna; erkännandet av att förutsättningar för att skapa en uppfattning om 
behovet av åtgärder kommer saknas under överskådlig tid ter sig radikalt, och idén 
om en kemikaliepolitik som inte hämmas av att kunskapen på området är 
otillräcklig ter sig märklig. Det jag vill framhålla som det viktigaste i de två citaten 
ovan är emellertid det helhetsintryck av osäkerhet, fara, svårigheter och 
kunskapsbrist som förmedlas. Det går stick i stäv med den optimism och positivism 
som är så dominerande i övrigt.  
   Således finns här alltså samma sinsemellan paradoxala teman och resonemang 
som identifierats tidigare inom diskursen, vilket också konstaterats ovan. Jag vill 
dock påstå att här även finns en ny paradoxal tendens som inte funnits tidigare, 
nämligen framhållandet av bristen på kontroll. Marknaden och den tekno-
industriella utvecklingen framställs som obevekliga krafter vilka det inte ligger 
inom samhällets eller människans kapacitet att fullt ut påverka. Viktiga aspekter av 
den här framställningen är den globala handeln, smuggling och utländsk, diffus 
påverkan. I sig kan detta identifieras som ett nytt tema, det vill säga erkännandet av 
brist på kontroll beroende på externa krafter eller krafter som ligger bortom 
samhällets möjlighet att styra. 
 
   * * * 
 
Flera propositioner och utredningar följde på beslutet om ett nytt miljömålssystem 
som ram för den svenska miljöpolitiken. Till dessa hörde proposition 2000/2001:65 
– Kemikaliestrategi för Giftfri miljö, vilken hade som syfte att genom upprättandet 

244 Proposition (1998), §.6.1. 
245 Proposition (1998), §.6.1. 

88 
 

                                            



ETT HISTORISKT PERSPEKTIV – KEMIKALIEKONTROLLENS OFFICIELLA POLITISKA DISKURS SEDAN 1967 

av ett antal delmål kunna konkretisera miljömålet Giftfri Miljö. Denna lades fram 
av den socialdemokratiska minoritetsregeringen under Göran Persson. Just 
konkretiseringen är utmärkande för propositionen, vilken till stor del innebar ett 
försök att ta itu med problematiken kring kategoriseringen och definieringen av 
kemikalier som ofarliga, farliga etc. Till grund för propositionen låg bland annat 
Kemikalieutredningens betänkande SOU 2000:53 – Varor utan faror.  
  Som vanligt konstitueras den bristfälliga kunskapen som ett centralt tema. 
Bland annat påtalas i propositionens inledning att kunskapsbristen är stor 
beträffande kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper såväl som angående 
varors innehåll av kemiska ämnen.246 Detta torde innebära att det är nödvändigt att 
fylla ut den här kunskapsluckan för att en verkligt fungerande miljöövervakning 
ska kunna upprättas. Detta är också vad som sägs på andra ställen i propositionen; 
inte förrän en verkligt gedigen kunskap har byggts upp kan samhället få ordentlig 
kontroll över kemikalie- och miljögiftsspridningen och dess effekter på miljön.247 
Samtidigt framträder ett annat tema som tycks omöjliggöra en verkligt omfattande 
kunskapsproduktion på området. Det gäller den resursbrist som anses vara en 
hämmande faktor i sammanhanget. Det finns helt enkelt inte resurser att utreda och 
undersöka alla ämnen på ett fullgott sätt – i själva verket långt därifrån. När 
propositionen behandlar de riskbedömningar som ska utföras av kemikaliehanterare 
och därefter granskas av ansvariga myndigheter, förklaras det att ”myndigheterna 
[bör] inrikta sina resurser på att granska riskbedömningarna för de ämnen där 
riskerna kan antas vara störst”.248  
  Utifrån detta resonemang går det att ana ett annat, aldrig klart uttryckt, tema – 
ett tema som signalerar viss resignation inför hanteringen av problemet med 
kemikalier och miljögifter. En fokusering av resurser på ämnen där riskerna kan 
antas vara störst innebär ett element av chanstagning som inte kan vara önskvärd i 
ett miljöövervakningssystem. Framförallt, skulle jag påstå, innebär det en låsning 
vid ämnen eller åtminstone egenskaper hos ämnen som redan bevisats medföra en 
potentiell miljöfara, medan hitintills okända ämnen hamnar utanför sökljuset. Jag 
menar att ett sådant här implicit, partiellt erkännande av en svårlöslig problematik 
med spårbundenhet framgår i propositionstexten som tema, även om det knappast 
uttrycks i klartext. Kemikalieutredningen menar också i sitt betänkande att 
forskningens låsning vid vissa ämnen och vissa egenskaper är ett problem,249 en 
ståndpunkt som refereras i propositionen. Samtidigt ryms inom detta tema, här 
precis som i proposition 1997/98:145, en lösning på det problem som miljööver-
vakningens resursbrist utgör och en tilltro till naturvetenskapens möjligheter att 
rikta sökljuset åt rätt håll.  
  I ett annat resonemang, som också det refereras i proposition 2000/01:65, 
framträder i Kemikalieutredningen ett annat tema som kastar tvivel över 
möjligheten att inom nuvarande miljöövervakningsstruktur bygga upp en tillräcklig 
kunskapsbas. I betänkandet postuleras nödvändigheten av att i miljöövervaknings-

246 Proposition (2001): Kemikaliestrategi för en giftfri miljö, §.6. 
247 Proposition (2001), §.8.5.3. 
248 Proposition (2001), §.8.5.3. 
249 SOU (2000): Varor utan faror, se kapitel 5. 

89 
 

                                            



KAPITEL 3 

arbetet tillämpa ett långsiktigt perspektiv.250 Detta eftersom effekterna av många 
utsläpp och diffusa utsläpp är fördröjda, och inte uppträder förrän efter ett eller ett 
par decennier. Med detta tema som bakgrund ter sig inriktningen av åtgärder mot 
redan kända ämnen och egenskaper som än mer problematisk. Med 
långsiktighetstemat, som det kan kallas, verkar ju nämligen osäkerhetsgraden höjas 
betänkligt.  
  De tre teman som här påtalats – resursbristen, spårbundenheten och tidsper-
spektivet - talar uppenbarligen emot en effektiv tillämpning av försiktighets-
principen, vilken även i propositionen Varor utan faror kan identifieras som ett 
centralt tema. För hur kan en princip fungera i praktiken som går ut på att 
skyddsåtgärder ska vidtas innan skada på miljön har uppstått och innan orsak-
verkansamband har kunnat fastställas, med sådana förutsättningar? Det är en 
problematik som inte tacklas inom propositionen, men som väl ändå konstitueras 
inom dess ramar.  
  Ett annat tema som tillåter en intressant observation gäller betoningen av 
delmål 1 som helt grundläggande för en produktpolitik som tar hänsyn till 
miljön. 251  Delmålet går ut på att kunskap ska finnas vid en viss tidpunkt om 
egenskaperna hos i första hand avsiktligt framställda ämnen, och senare även de 
”mest betydande” oavsiktligt framställda ämnena. Det förefaller helt rimligt att som 
regeringen alltså gör i propositionen poängtera detta delmåls grundläggande roll för 
arbetet med miljökvalitetsmålet i stort. En svår problematik kan emellertid skönjas 
när resonemanget ses mot bakgrund av den påtalade kunskaps- och resursbristen. 
Uppenbarligen måste resonemanget om delmål 1 innebära ett erkännande om att 
kontrollen på kemikalieområdet är bristfällig så länge som delmålet inte uppfyllts. 
Tar man då i beaktande vad som påpekats i fråga om brist på kunskap och resurser 
verkar den rimliga slutsatsen vara att propositionen innehåller ett implicit erkänn-
ande om brist på kontroll. 
  Problematisering förekommer på andra håll i propositionen. Även om ett 
centralt tema är upprättandet av kvantitativa mätmetoder, indikatorer och gräns-
dragningar som nyckeln till lösningen på miljöproblemen och som stommen i ett 
miljöövervakningssystem, ges det utrymme för ett visst ifrågasättande av en full-
ständig tilltro till detta angreppssätt. Regeringen påpekar vid ett tillfälle i texten att 
”det inte är möjligt att ange en exakt gräns över vilken skador uppkommer”.252 
Vidare ifrågasätts den grundläggande naturvetenskapliga tilltron av näringslivs-
representanten Kemikontoret, som förhåller sig skeptiskt till att indikatorer och 
nyckeltal kan påvisa riskminskning och påpekar att ”risken är stor att man genom 
att förenkla verkligheten drar felaktiga slutsatser”.253  
  Även propositionen Varor utan faror rymmer temat om yttre krafter som 
försvårar en fungerande svensk kemikalieövervakning. Återigen tjänar detta till att 
poängtera att situationen delvis ligger bortom den nationella regeringens kontroll. 
Framförallt handlar det om EU, som identifieras som en nyckelaktör i miljöarbetet 

250 SOU (2000), s. 19f.  
251 Proposition (2001), §.9. 
252 Proposition (2001), §.8.4.2. 
253 Proposition (2001), §.8.5.1.   
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men också som potentiellt problem när dess riktlinjer och lagar på miljöområdet 
hämmar Sveriges försök till skärpta åtgärder,254 samt den globala handeln.255 
  Återigen är det ekonomiska temat centralt, vilket bland annat framgår av det 
sedvanliga påpekandet om konkurrenskraften som en betydande faktor i samman-
hanget 256  och förekomsten av en separat rubrik där tänkbara konsekvenser för 
näringslivet behandlas. 257 Samtidigt finns även här en motsatt tendens, ett tema 
som istället för att understryka vikten av att ta ekonomiska faktorer i beaktande 
poängterar miljöfrågans jämställda status i förhållande till marknads- och handels-
frågor: ”Regeringen anser att det inte är acceptabelt att miljökonventioner skulle 
kunna betraktas som underordnade WTO-reglerna.”258 Detta tema menar jag kan 
ses tillsammans med försiktighetsprincipen som verkligt radikala samhälleliga 
visioner, oavsett hur långt ifrån de är att inkorporeras i ett konkret förslag. Återigen 
finns här alltså erbjudanden om verkliga alternativ som ligger utanför ramarna för 
den nuvarande ordningen, där marknaden och industrikapitalismen i hög grad 
bestämmer vad som är görligt på miljöområdet.  
  Slutligen ska konstateras att även denna proposition rymmer tilltron till 
industrins egenansvar och dess frivilliga initiativ som två teman.259 Det handlar 
alltså inte enbart om att ålägga kemikaliehanteraren ansvar för den egna 
verksamheten, utan också om en förlitan på att marknaden kommer förse industrin 
med incitament att lägga om sin produktion och hantering i en miljövänlig riktning.  
 

EU tar ett definitivt kliv in i diskursen utan att flytta gränserna 
Efterhand blev det dags för uppföljning och utvärdering av miljömålsarbetet. Detta 
gjordes bland annat genom proposition 2004/2005: 150 - Svenska miljömål: Ett 
gemensamt uppdrag. I regeringsställning fanns återigen en socialdemokratisk 
minoritetsregering med Göran Persson som statsminister. I propositionen görs en 
bedömning av hur arbetet med miljömålen fortskridit och av hur möjligheten ser ut 
till måluppfyllelse inom den utsatta tiden. Vidare ges förslag på komplettering eller 
revidering av de olika delmålen.  
  En omvärldsförändring med stor bäring på miljömålet Giftfri Miljö som skett 
vid den här tiden är framförhandlandet av EUs gemensamma kemikalieförordning 
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). 
Även om förordningen inte var helt spikad vid propositionens tillkomst stod dess 
stora drag klara. Av denna anledning ägnas en stor del av behandlingen av det här 
miljömålet i propositionstexten till klargöranden av den nya lagstiftningens möjliga 
konsekvenser för det nationella kemikaliearbetet. Med REACH ställs samma 
datakrav på nya ämnen som tillförs marknaden som på de ämnen som redan finns i 
cirkulation. På så vis innebär förordningen utifrån rådande omständigheter en 

254 Proposition (2001), §.8.5.3. 
255 Proposition (2001), §.8.4.5. 
256 Proposition (2001), §.8.4.5. 
257 Proposition (2001), §.12. 
258 Proposition (2001), §.8.4.5. 
259 Proposition (2001), §.8.4.4. 
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höjning av kraven på redan existerande ämnen men en sänkning av de krav som 
ställs på nya ämnen som ska släppas ut på marknaden. De stora fördelar regeringen 
ser med REACH är dess krav på information om redan existerande ämnen och 
kraven på riskbedömningar av alla kända användningar av ett ämne. Samtidigt 
beklagar regeringen att EU med REACH frångår försiktighetsprincipen och att 
datakraven på de kemikalier som hanteras i låga volymer, det vill säga 1-10 ton per 
år, och som utgör merparten av den totala mängden kemikalier på EUs marknad är 
alltför låga.  
  Med behandlingen av REACH framträder ett välbekant tema, nämligen 
beskrivningen av kemikaliespridningen som en fråga som delvis ligger bortom den 
nationella regeringens kontroll. EU framträder härvidlag både som potentiell 
frälsare och potentiellt hinder; enbart inom dess ramar kan verkningsfulla åtgärder 
mot spridningen av farliga kemikalier vidtas, samtidigt som dess krav på 
harmonisering och kompromiss kan förhindra att åtgärderna blir tillräckligt 
effektiva.260 
  Oro uttrycks alltså från regeringens håll om att REACH i vissa avseenden kan 
vara för tillåtande i förhållande till farliga ämnen. Samtidigt framträder som tema 
ett optimistiskt, nästan mekanistiskt perspektiv på den nya lagstiftningen, när denna 
framställs ungefär som en mekanism vilken väl på plats genererar en kunskap som 
låter marknadens aktörer göra optimala val med hänsyn till både miljön och 
ekonomin. REACH skapar, förklarar regeringen när den diskuterar produktutveck-
ling, ett ”kunskapstillskott [genom vilket] både företag, offentliga aktörer och 
enskilda konsumenter får möjlighet att välja de substanser man behöver och att 
välja bort olämpliga, onödiga och farliga substanser. Detta kan i sin tur ge 
möjlighet till minskade kostnader för produktutveckling, upphandling, och 
produktion.”261 I detta scenario ges föga utrymme för problematiska aspekter som 
har att göra med svårigheten att bestämma ämnens egenskaper, varken på 
epistemologiska eller praktiska grunder.  
  Uppenbarligen rymmer citatet ovan även det vid det här laget välbekanta 
ekonomiska temat. Kopplingen mellan miljövänliga val och kostnadsbesparingar är 
så intim att det knappast går att reda ut vilken av de två aspekterna som har 
prioritet. Den motsättning mellan ekonomisk tillväxt och miljövänliga val inom 
industrin som identifierades i tidigare texter är här som bortblåst. Konstitueringen 
av miljövänlig kemikalieproduktion och ekonomisk rationalitet som grenar på 
samma träd är även tydlig då argumenteringen för förbud av farliga ämnen görs 
med hänvisning till de kostnadsbesparingar som är att vänta då saneringsutgifterna 
minskar. 262   I linje med detta presenteras ett speciellt avsnitt med preliminära 
uträkningar av de ekonomiska vinsterna av en förbättrad miljö.263 Signifikativt är 
även att de initiala kostnader som är att vänta när farliga ämnen förbjuds motiveras 
med de ”samhälleliga vinster” som utfasningen kommer leda till, och alltså inte 
med miljöns skyddsvärde.  

260 Proposition (2005): Svenska miljömål: Ett gemensamt uppdrag, s. 56. 
261 Proposition (2005), s. 65. 
262 Proposition (2005), s. 57. 
263 Proposition (2005), s. 74. 
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  Återigen förekommer kunskapsbristen på kemikalieområdet som centralt tema. 
Som påtalades ovan beskrivs REACH av regeringen i propositionen som en nyckel 
till lösning på problemet, och den kritik som riktas mot förordningen från 
regeringshåll handlar om kravnivån. Vidare identifieras i propositionen forskning 
och miljöövervakning som grundläggande faktorer i en kunskapsproduktion som i 
framtiden ska kunna garantera att miljön skyddas från farliga kemikalier. Från 
remissinstanser kommer emellertid ett visst ifrågasättande även av utgångspunkten, 
att med hjälp av kvantitativa indikatorer och nyckeltal och en enkel kategorisering 
av ämnen på grundval av farlighet och egenskaper, kunna hålla kemikaliesprid-
ningen under kontroll. Från näringslivshåll framhålls åsikten att trender är svåra att 
påvisa med indikatorer,264 medan andra remissinstanser ser det som problematiskt 
att i praktiken omsätta termer som ”de mest betydande ämnena”.265 Således före-
kommer inom propositionens ramar teman som uttrycker viss, ganska begränsad 
och tentativ kritik av föreställningen om en helt adekvat kemikaliekontroll baserad 
på kvantitativa mätningar och gränsdragningar. Det ska dock sägas, att sådana 
teman knappast är klart uttalade i texten. 
 

*  * * 
 
Alliansregeringen med Fredrik Reinfeldt som statsminister beslutade år 2007 att 
tillsätta en utredning av hur den svenska kemikalielagstiftningen med avseende på 
tillsyn av verksamhetsutövare skulle behöva modifieras och anpassas i förhållande 
till REACH, som trädde i kraft samma år. Utredningen resulterade i delbetänkandet 
SOU 2008: 73 – Kemikalietillsyn: Organisation och finansiering, vilket efter 
remissbehandling ledde till proposition 2009/2010: 167 – Kemikalietillsynen. 
Bortsett från den specifika kontexten med REACH uppvisar propositionen stora 
likheter med SOU 1988:44, och det är till stor del samma teman som dyker upp. 
Intressant nog är oredan och oklarheten gällande gränsdragningar mellan olika 
ansvarsområden ett av dessa. Bland annat står följande att läsa:  
 

Den nuvarande organisationen för tillsyn av enligt miljöbalken över kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor omfattar myndigheter på central, regional och lokal 
nivå. Organisationen är i många avseenden otydlig, vilket riskerar att medföra att tillsyn 
bedrivs ineffektivt eller i värsta fall inte alls.266  

 
Det är slående att det är i huvudsak samma oklara gränsdragningar som disku-
terades tjugo år tidigare, när Kemikalieinspektionen var nyinrättad. Ett annat tema 
som dyker upp på nytt, men i något annorlunda form, är diskussionen angående 
huruvida tillsynsmandatet som Kemikalieinspektionen, länsstyrelser och kommuner 
har även ska omfatta kemiska varor, och inte endast kemiska produkter, vilka alltså 
endast omfattar enskilda ämnen eller blandningar av ämnen. 
Kemikalieinspektionen har i sina remisskommentarer identifierat möjligheten att 

264 Proposition (2005), s. 64. 
265 Proposition (2005), s. 56. 
266 Proposition (2010): Kemikalietillsynen, s. 18.  
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utkräva prover från varor som en nödvändighet för att en effektiv varutillsyn ska 
kunna ske, och propositionen identifierar också kontrollen av farliga kemikalier i 
varor som en förutsättning för att miljömålet en Giftfri Miljö ska kunna uppnås.267 
Ändå förs ingen diskussion av de mer problematiska aspekter som impliceras av en 
mer omfattande varukontroll, nämligen vilka varor – ur den oändliga ström av 
varor som passerar landets gränser varje dag – som ska utses för närmare kontroller 
och hur detta rent praktiskt ska gå till; sådana frågor som gett upphov till den 
tidigare, ur ren säkerhetssynpunkt givetvis omotiverade, distinktionen mellan 
produkt och vara. Propositionen konstaterar endast att ”ingen samlad strategi 
[finns] för hur varutillsynen ska bedrivas”, och annonserar regeringens avsikt att ge 
Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram en sådan strategi.268 Den huvudsakliga 
diskussionen ägnas istället åt i vilka lägen företag ska vara betalningsskyldiga för 
de prover som Kemikalieinspektionen utkräver.  
   Det tredje temat som är värt att lyfta fram är den centrala betydelse som tillmäts 
kemikalietillsynsarbetet i propositionen. Det kan förefalla självklart att en 
proposition som handlar just om detta också framhåller det som något viktigt, och 
det må vara sant. Ändå är det omöjligt att blunda för den motsättning som förvisso 
helt outtalat, men likväl tydligt, framträder mellan fri marknad och en miljömässigt 
hållbar utveckling. Det ekonomiska tema som varit så tydligt inom diskursen hela 
tiden, och ännu mer så sedan den ekologiska moderniseringens inträde som separat 
tema, undergrävs plötsligt här genom upprepade påpekanden om att en effektiv, 
statlig tillsyn av företagens verksamhet är en förutsättning för att miljön ska kunna 
skyddas. Så motiveras exempelvis förslagen till lagändringar med att 
”kemikalielagstiftningen är ett viktigt styrmedel för att det ska vara möjligt att nå 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö”, och att: 
 

Förslagen kan antas leda till en tydligare tillsynsorganisation vilket också ger 
förutsättningar för att bedriva en mer effektiv tillsyn. En effektiv tillsyn är en viktig 
förutsättning för att lagar och andra bindande föreskrifter ska följas och bidrar därför till 
en bättre och mer hälsosam miljö.269 

 
Här finns med andra ord inte mycket av det förtroende för företagens vilja och 
förmåga att till stor del själva ta hand om den tänkta omställningen till en 
ekologiskt hållbar produktion; tvärtom understryks behovet av en från marknaden 
helt fristående myndighet som går in och vid behov slår företagen på fingrarna. Det 
är rimligen för tidigt för att uttala sig säkert om, men det förefaller inte helt 
långsökt att betrakta denna ökade tilltro till den centrala tillsynsmyndigheten i 
landet – Kemikalieinspektionen – som en fortsättning på en allmän centrali-
seringstendens som uppstått i och med EU:s definitiva kliv in på arenan.  En stor 
del av propositionen upptas nämligen också av en överföring av tillsynsansvar från 
kommuner till just Kemikalieinspektionen.270  

267 Proposition (2010), s. 24.  
268 Proposition (2010), s. 24f.  
269 Proposition (2010), s. 34.  
270 Proposition (2010), s. 20.  
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   Ändå finns det en viktig aspekt som samtidigt underminerar bilden av en stark 
satsning på en centralstyrd tillsynsorganisation, nämligen det konsekventa 
användandet ordet ”effektiv” i samband med varje beskrivning av tillsynsarbetet. 
Det kan givetvis anses som totalt ointressant att regeringen efterlyser en ”effektiv” 
kemikalietillsyn – det vore väl konstigt annars? – men det faktum att propositionen 
inte har något med resurstilldelning att göra, endast med omorganisering, innebär 
att det ekonomiska temat trots hela tiden är närvarande, insläppt så att säga 
köksvägen. Detta blir tydligt vid en läsning av fortsättningen på ovanstående citat: 
”Eftersom det är den slutlige konsumenten som betalar kostnaden för det som 
produceras är det i dennes intresse att det offentligas verksamhet kan utföras så 
effektivt och resurssnålt som möjligt.” 271  Genom en formulering har 
kemikalietillsynen därmed gått från att framstå som något helt grundläggande för 
ett hållbart samhälle, till att bli en utgiftspost som måste hållas i schack. ”Effektiv” 
innebär således egentligen endast ”ekonomisk rationalisering” och inte 
”utbyggnad”.  
 
 

Avslutande diskussion 
I det här kapitlet har jag identifierat diskursiva teman som konstituerar den svenska 
miljögiftsövervakningsdiskursen. Diskursens bärande drag har utgjorts av en tekno-
kratisk uppfattning om hur miljögiftsproblematiken kan och bör lösas, samt en stor 
tillit till naturvetenskapens förmåga att hantera de potentiella problem som kan 
uppstå till följd av kemikalieutsläpp. Huvudsakligen förmedlas ett intryck av att 
problematiken är under kontroll, vilket baseras på tron att effekterna på miljön av 
de ämnen vi släpper ut går att förutsäga på ett tillförlitligt vis. Aldrig, med ett 
tydligt undantag i form av SOU 1983:56, ifrågasätts det rationella och hållbara i att 
fortsätta på samma spår inom miljöpolitiken, eller kontrollen av hur varu- och 
kemikalieproduktionen påverkar naturen.  
  Samtidigt har jag förvånats över de sprickor jag kunnat urskilja inom diskursen 
i form av erkännanden om och resonemang kring osäkerhet. Den osäkerhet som 
erkänns är kopplad till olika förutsättningar, eller teman, vilka samtliga har att göra 
med kunskapsbrist i någon form. Det kan handla om, vilket också är det vanligaste, 
en kunskapsbrist som är temporär, en bristsituation i dagsläget vilken kan åtgärdas 
genom effektiva satsningar på forskning och miljöövervakning i framtiden. Det kan 
vidare handla om en kunskapsbrist som beror på praktiskt försvårande faktorer, 
såsom marknadens omfattning, EU:s harmoniseringskrav, det ständigt ökande 
flödet av varor och dessas ökande grad av komplexitet. Slutligen kan det även 
handla om en kunskapsbrist som är i princip olöslig eftersom det helt enkelt är 
teoretiskt omöjligt, eller åtminstone i praktiken ogörligt, att på ett fullt adekvat sätt 
lära känna alla cirkulerande ämnens egenskaper och förutsäga deras potentiella 

271 Proposition (2010), s. 34.  
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effekter. Detta brukar resultera i ett erkännande av att gränsen mellan vad som ska 
kategoriseras som farliga respektive ofarliga ämnen är flytande.  
  Med andra ord kan jag konstatera att det inte är en helgjuten diskurs som 
utkristalliserats, utan tvärtom en diskurs fylld med sprickor. Egentligen vore det 
mer korrekt, medan jag fortfarande rör mig på ett metaforiskt plan, att tala om det 
som en diskurs som inte håller ihop ordentligt i sömmarna. Den osäkerhet som 
kommer till uttryck är nämligen ofta av så grundläggande art att diskursens logiska 
konsistens framstår som tvivelaktig. Kan man på ett logiskt sammanhållande vis 
påstå att situationen är under kontroll, vilket i huvudsak är vad som görs i de 
analyserade texterna, samtidigt som man erkänner osäkerhetsmoment av den grad 
som också görs? Mitt svar på den frågan är nej. Kontentan blir då att 
miljögiftsövervakningsdiskursen faktiskt tillåter erkännanden av bristen i det på 
naturvetenskapliga mätningar grundade miljökontrollsystem som finns på plats, 
men som istället för att ge uttryck åt konkreta alternativ framhåller de åtgärder som 
trots allt gjorts och görs, för att på så vis skapa ett delvis bedrägligt intryck av 
kontroll. Jag vill därtill hävda att de diskursiva motsättningarna yttrar sig som en 
följd av en fundamental paradox inom kemikaliekontrollens logik: nämligen kraven 
på att kontrollera ett område som samtidigt ökar i komplexitet för varje år, både 
som en följd av en de facto produktionsökning, och som en följd av att kunskaps-
ökningen i sig kontinuerligt blottar nya dimensioner av osäkerhet.  
  Graden av optimism och osäkerhet som uttrycks varierar över tid. Det går 
emellertid att konstatera att sprickorna är urskiljbara redan i 1973 års proposition, 
vilken ger uttryck åt viss grundläggande osäkerhet även om den dominerande tonen 
är optimistisk. SOU 1967:43 står lite för sig själv i förhållande till alla följande 
texter. Dess speciella karaktär kan sannolikt tillskrivas problemområdets nytill-
blivenhet, eller instabilitet om man så vill. Detta kommer till uttryck genom stor 
oro för vad som håller på att hända och samtidigt en helt oemotsagd optimism om 
att ökade forskningsanslag och resurser kommer att rätta till problemen. 
    

Utvecklingstendenser i diskursen 
Några utvecklingstendenser under den studerade perioden kan sammanfattas och 
kommenteras. Kunskapsbristen på området framträder genom hela undersökningen 
som centralt tema, och förhoppningen eller förväntningen om att samhället i 
framtiden ska kunna komma tillrätta med den bristen är likaså genomgående. Dock 
går det att urskilja en större optimism inför möjligheten att så kommer att ske vid 
undersökningens början, under 1960-talet och delvis 1970-talet. 272 Detta under-

272 Optimismen skildras också av Lundgren, som visar att prioriteringen av den så kallade ”avvägningstanken”, 
det vill säga att miljöintressen alltid måste vägas mot ekonomiska intressen, i början motiverades med idén om 
att ”ekologitanken” så småningom skulle komma att realiseras, när miljövården hunnit etableras och industrin 
hunnit ställas om i en miljövänlig riktning. Lundgren konstaterar lakoniskt: ”Något direkt inflytande av den 
ekologiska grundsynen på den fysiska planeringen har inte kunnat konstateras” (Lundgren, L, 1989, s. 17). 
Lundgren skriver även om tidsandan i förhållande till de nyupptäckta miljöproblemen så här: ”Riktningen på 
samhällsbyggandet behövde inte ändras, farten behövde inte sänkas nämnvärt. Men det behövdes vissa 
justeringar. Vissa avarter […] skulle ändras med hjälp av teknik. Det var inte fråga om några grundläggande 
förändringar. Vi kunde fortsätta att leva som förut. Vi behövde inte ändra livsstil, inte ens beteende […] Tiden 
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byggs också av Lundqvists studie av Naturvårdsverkets tillblivelse, som visar att en 
utgångspunkt för det läger som starkast förespråkade en förstärkning av miljö-
vården och större miljökrav på industrin, var att en objektiv naturvetenskap var det 
facit mot vilket alla politiska beslut som hade potentiella miljökonsekvenser skulle 
granskas. Det gjordes vid den här tiden få, om några, ifrågasättanden av 
möjligheten att med naturvetenskapens hjälp identifiera den naturens jämvikt som 
förutsattes existera som ett identifierbart objekt.273 
 Med SOU 1983:56 sker det teoretiska ifrågasättandet av människans kontroll-
möjligheter på ett djupare plan än något som görs senare, men jag skulle vilja påstå 
att 70-talets stora optimism inte heller återkommer.274 1990- och 00-talets texter 
bygger förvisso på förutsättningen att kunskapsbasen måste öka dramatiskt, men 
samtidigt poängteras den stora osäkerhet som finns på området. Om man så vill kan 
man påstå att sprickorna i tankemodellen blir alltmer markerade med tiden, med det 
undantaget att de djupaste sprickorna uppstår vid början av 80-talet. En intressant 
aspekt av 70-talets optimism är också det tema som uttrycker en renodlad gissning 
om att de varor, ämnen och kemikalier som finns i omlopp i samhället inte utgör 
någon allvarlig fara för miljön. Detta är ett tema som så småningom försvinner från 
diskursen. Emellertid kan man med rätta fråga sig om det verkligen försvunnit från 
praktiken; nog bygger väl fortfarande miljöpolitiken på chansningen att produktion 
och konsumtion inte skadar på naturen på oåterkalleliga sätt?   
  Schematiskt skulle den historiska utvecklingen från undersökningens början till 
dess slut också kunna beskrivas som en utveckling från genuin optimism, via 
ifrågasättanden av grundvalarna för optimismen, tillbaka till en optimism som på 
grund av dessa ifrågasättanden inte längre är logiskt koherent utan måste hållas 
ihop av ogrundade förhoppningar. 275  Det kan givetvis anses problematiskt att 
utifrån en diskursanalys uttala sig om vad som är ”genuina” föreställningar och 
inte, och det ska understrykas att min poäng inte är att dagens miljöpolitik bygger 
på lögner eller spelade övertygelser; tvärtom anser jag mig inte ha någon anledning 
att tvivla på övertygelsen hos de politiker som uttalar sin tro på den hållbara 
tillväxten. Min distinktion mellan genuin och icke-genuin har istället att göra med 
det faktum att den optimism som kommer till uttryck i 1960-talets diskurs bygger 
på en tro på naturvetenskapens förmåga att lösa miljöproblemen vilken aldrig 
ifrågasätts inom diskursen. I den bemärkelsen är optimismen inomdiskursivt 
genuin. Den problematisering som sedan görs under 1970- och 1980-talet gör 
gällande dels att naturvetenskapen endast kan tillräknas kapaciteten att ge viss 
varning om annalkande hot, men inte något fullgott skydd för miljön; dels att den 

var en vän: den tekniska utvecklingen skulle medföra allt bättre möjligheter att lösa miljöproblemen. Tillväxten 
gav visserligen upphov till miljöproblem men också resurser för att lösa dem” (Lundgren, L, 1989, s. 50).  
273 Lundqvist, L (1971), s. 49ff.  
274 Se t.ex. Anshelm, J (2006): Bergsäkert eller våghalsigt?: Frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga 
samtalet i Sverige 1950-2002. Anshelm visar att, åtminstone i fallet med frågan om hantering av kärnavfall, så 
försvinner med 60-talets optimism även möjligheten till epistemologisk konsensus; hädanefter kommer debatten 
om vad som ska göras av kärnavfallet att vara splittrad i två läger med vid en given tidpunkt oförenliga 
kunskapsanspråk (s. 193). Det finns anledning att tro att samma fenomen gäller för miljöfrågor generellt.   
275 Se också Anshelm, J (2006) om kritiken gentemot kärnkraftsindustrins planer på hanteringen av kärnavfall, 
vilken delvis gick ut på att identifiera dessa planer som grundade på tro snarare än vetenskap (s. 194ff.).  
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ekonomiska tillväxten ofta befinner sig i ett direkt antagonistiskt förhållande till 
naturen. Detta predikament utgör den Gordiska knut som till exempel Beck 
identifierar, och som Sveriges politiker – liksom andra politiker världen över – 
söker lösa upp med ett Alexanderhugg genom att formulera idén om hållbar 
tillväxt. Dessvärre finns det inga vetenskapliga belägg för att ett sådant hugg 
kommer att ha någon verkan. Samtidigt signalerar den individualiserande rörelsen 
inom miljödiskursen som börjar göra sig gällande under 80-talet, som innebär att 
individen förväntas ta ansvar för sin privata konsumtion och därmed påverka 
samhället i en miljömässigt hållbar riktning, att staten förlorat tron på sin egen 
förmåga att hantera de miljöproblem som börjat torna upp sig vid horisonten.276  
  En annan aspekt som kan förtjäna att framhållas är att försiktighetsprincipen 
uttrycks kontinuerligt genom hela undersökningen, även om den inte kallas så från 
början. Redan tidigt befästs alltså i diskursen det tema som gör gällande att ämnen 
ska förbjudas på basis av misstanken om miljöfara. Redan från början inskränks 
också principen av andra faktorer och konstateranden om att den ska tillämpas så 
långt som det är praktiskt möjligt. I dagens terminologi uttrycks det med den så 
kallade substitutionsprincipen, vilken går ut på att ett miljöfarligt ämne ska ersättas 
med ett mindre miljöfarligt ämne när så är möjligt. Detta är uppenbarligen kopplat 
till den ekonomiska rationalitet som också är helt genomgående i diskursen, och 
som egentligen bara ifrågasätts i SOU 1983:56. Med tanke på den centrala plats i 
diskursen det ekonomiska temat intar finns det anledning, menar jag, att ifrågasätta 
om försiktighetsprincipen är något annat än tom retorik (mer om detta i senare 
kapitel). Hur som helst kan jag konstatera, vilket framgår tydligt av tidigare 
forskning, att principen om att ekonomiska intressen alltid måste vägas mot miljö-
vårdsintressen varit en konstant i svensk miljövårdspolitik ända från början.277 
  Spänningsförhållandet mellan välfärdssamhället och naturen konstitueras olika 
över tid. Även om den ekonomiska tillväxten aldrig uttryckligen beskrivs som 
oförenlig med en ekologiskt hållbar utveckling finns det en tydlig tendens på 70-
talet att peka på en motsättning mellan de två. Med SOU 1983:56 är spännings-
förhållandet som mest tydligt markerat. Under 90-talet och fortsatt in på 00-talet 
finns det snarare en tendens att beskriva tillväxten och den ekologiskt hållbara 
utvecklingen som förutsättningar för varandra. I de här senare framställningarna 
finns en tendens att beskriva miljöförgiftning och miljöovänliga produktion som 
onödiga misstag som till stor del kan rättas till av marknaden själv. Det ska fram-

276 En möjlig parallell till den här individualiseringen av ansvaret finns inom debatten kring hanteringen av 
kärnavfall. När kärnkraftsindustrin mot slutet av 1980-talet insåg att det lokala motståndet mot dess planer på 
förvaring av kärnavfall var för massivt för att de skulle gå att genomföra friktionsfritt, valde man en dittills 
oprövad demokratisk taktik, där man istället appellerade till kommunernas frivillighet, utifrån ett hävdande av 
alla människors delansvar för kärnavfallet inför kommande generationer (se Anshelm, J, 2006, s. 131-136). Även 
om det finns en tydlig skillnad gentemot kemikaliefrågan i det att kärnkraftindustrin var tvungna att finna en väg 
att realisera konkreta planer i strid med organiserat motstånd, så finns det också en likhet i tendensen hos aktörer 
som tidigare påstått sig kunna hantera den egna verksamheten utan problem att avhända sig och sprida ansvar.  
277 Lundqvist, L (1971), s. 114-132; Mårald, E (2007), s. 138f; Duit, A (2002), t.ex. s. 107f. 
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hållas att detta fenomen inte på något vis är unikt för kemikaliefrågan, utan tvärtom 
något som utmärker miljöpolitiken i stort.278  
  En liten intertextuell utflykt kan här vara på sin plats för att sätta in just denna 
utvecklingstendens, som är centrerad kring förhållandet miljö/samhälle, i ett 
sammanhang; närmare bestämt formerandet och utvecklingen av svensk miljö-
lagstiftning. Mårald identifierar två motsatta läger i den debatt som omgivit och 
präglat utformningen av svensk miljölag, från den första skyddslagen som trädde i 
kraft 1969 till inrättandet av miljöbalken på 1990-talet, och utvärderingen av denna 
på 2000-talet. Enligt den ena sidan är ekonomisk tillväxt inte essentiellt farlig för 
miljön, vilket innebär att miljöfarlig verksamhet på sikt kan fasas ut från samhället 
genom mild statlig styrning och framförallt marknadens egen dynamik.279 Enligt 
den andra sidan är de miljöskadliga verksamheter som upptäcks alltid endast 
toppen på ett isberg, eftersom det industriella samhället i sin mest grundläggande 
logik befinner sig i ett antagonistiskt förhållande till miljön, och alltid kommer att 
ge upphov till miljöskador. Enligt de första är miljölagstiftningens funktion att fin-
justera en i huvudsak redan vällagd kurs, medan de senare betraktar miljölagstift-
ningen som ett nödvändigt verktyg för att bestraffa de absolut värsta försyndarna. 
Bland annat synliggörs åsiktsskillnaden när skandalen (eller skandalerna) kring 
tunnelbygget genom Hallandsåsen rullas upp vid andra hälften av 90-talet, då 
debatten förs mellan dem som betraktar fallet som ett onödigt och otidsenligt 
organisationsmisslyckande, och dem som tvärtom betraktar det som typiskt och, i 
ett större perspektiv, kanske oundvikligt (dock inte för den sakens skull onödigt att 
bestraffa).280  
  Det finns, vidare, även en annan aspekt av den teknologiska utvecklingen som 
belyses i ett tema som träder in i diskursen på 90-talet. Enligt detta framhålls 
teknologiutvecklingen som en obeveklig kraft vilken det inte är möjligt för 
samhället att stoppa. Eftersom nya varor och kemikalier i en mäktig ström fortsätter 
att tillföras samhället blir kemikalie- och varumarknaden omöjlig att överblicka i 
sin helhet. Kopplat härtill är också utpekandet av externa krafter som EU och den 
internationella handeln såsom potentiellt försvårande faktorer vilka kan hämma de 
svenska miljömyndigheternas möjlighet att vidta effektiva åtgärder. 
  Betonandet av den ständiga tillförseln av nya varor och ämnen föder i sin tur ett 
annat tema. Kemikaliemarknadens komplexitet och oöverblickbarhet ställer krav på 
miljöövervakningen att sålla bland alla ämnen och kemikalier. Härav följer att 
identifieringen av särskilda egenskaper lanseras som en potentiell lösning. Som 
tema rymmer den här föreställningen, vilket också påpekats tidigare i analysen av 
det empiriska materialet, både en problematiserande aspekt – miljöövervakningen 
måste till viss del bygga på chansningar – och en optimistisk aspekt, i det att 
naturvetenskapens möjlighet att göra tillräckligt kvalificerade gissningar förutsätts. 
Mer accentuerad efter hand blir också idén om att miljöövervakningen går ut på att 

278 Se Anshelm, J (2002c). ”Det gröna folkhemmet. Striden om den ekologiska moderniseringen av Sverige.”, s. 
34-61. 
279 Mårald, E (2007), t.ex. s. 54-55. 
280 Mårald, E (2007), s. 88ff. 
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identifiera naturens kritiska belastningsgränser, även om den grundläggande tanken 
kan sägas finnas med redan vid undersökningens början. 
  Med inträdet av REACH som diskursivt tema kan vi slutligen konstatera att den 
grundläggande naturvetenskapliga natursynen befästs. Den nya lagstiftningen går ut 
på att med standardiserade, naturvetenskapliga metoder registrera, bedöma och 
god- eller underkänna kemikalier. 
 

Framtidsperspektivet 
Inom diskursen sätts stor tilltro till framtidens kunskap. Även om samhället i 
dagsläget inte har den kunskap som krävs för att sätta i system en fullgod 
miljöövervakning uttrycks förhoppningar om att förutsättningarna ska vara bättre i 
framtiden. Samtidigt aktualiseras två andra faktorer som jag menar föranleder en 
avgörande fråga om de kontrollanspråk som miljöövervakningen bygger på. Det 
handlar för det första om den ständigt ökande tillförseln av nya ämnen och varor på 
marknaden, vilket gör den omöjlig att överblicka i sin helhet, och för det andra om 
den resursbrist som påtalas och som liksom kemikalieområdets komplexitet 
framtvingar prioriteringar i letandet efter miljögifter. Utifrån de här två förutsätt-
ningarna är det rimligt att ifrågasätta förhoppningen om att kunskapsluckan som 
identifieras någonsin ska kunna fyllas. Är inte den logiska slutsatsen av situations-
beskrivningen snarare att okunskapen på området utökas i minst samma takt som 
kunskapsbasen utvidgas? 
  Framtiden får i diskursen funktionen av löftesrik vision. Det är intressant att 
notera att den grundläggande analys som görs i de analyserade texterna är i princip 
oförändrad genom hela den undersökta diskursen i det här avseendet: kunskapen är 
bristfällig idag men förhoppningsvis tillräcklig imorgon. Detta tillstånd av kontroll 
och tillräcklig kunskap framstår som en hägring som hela tiden förläggs i en diffus 
framtid.  
  Det finns emellertid också en mörkare sida av detta framtidsperspektiv som är 
genomgående i diskursen. Det är nämligen i framtiden som de okända och 
oberäkneliga effekterna av alla de ämnen människan släppt ut i naturen kommer att 
visa sig. Lite ironiskt är det nog att denna dystra förutsägelse samtidigt bekräftar 
det mer positiva löfte som ryms i framtiden: förr eller senare lär vi mycket riktigt få 
kunskap om ämnenas miljöeffekter, frågan är bara om detta sker i tid eller när det 
redan är för sent.  
 

Diskursens dubbelhet och teknikens dubbla roll 
Den dialektiska rörelsen mellan två punkter är genomgående i diskursen. Den 
framträder i texternas presentation av problem och problemets lösning – vilket 
givetvis är ett helt vedertaget framställningssätt i statliga utredningar och proposi-
tioner. Ibland identifieras problem på vilka ingen uppenbar lösning tillhandahålls, 
vilket resulterar i en bruten rörelse och en spänning i texten. Eller om man så vill, 
en spricka i diskursen. Den dubbla rörelsen märks också i pendlingen mellan 
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kontrollanspråken, som dominerar, och erkännanden om fundamental okunskap, 
osäkerhet eller brist på kontroll. Som tydligast markeras osäkerheten i 1983 års 
SOU, men senare texter innehåller också en tydlig markering av bristen på kontroll 
i form av identifieringen av yttre krafter – såsom EU och den globala handeln – 
vilka begränsar de nationella myndigheternas möjlighet att upprätthålla kontroll på 
kemikalieområdet. 
  En dubbelhet märks vidare i synen på olika faktorers och aktörers potentiella 
betydelse i miljöfrågan. Ovan såg vi hur framtiden konstitueras såväl genom 
löftesrika visioner som genom dystra hot om ekologiska katastrofer. Synen på EU 
är dubbel på ett liknande sätt, då den beskrivs både som en potentiell frälsare och 
en potentiell förstörare.  
  Samma rörelse finns i synen på teknikens funktion inom miljöfrågan. Enligt det 
i diskursen helt dominerande perspektivet framstår tekniken och den teknologiska 
utvecklingen som en helt nödvändig förutsättning för ett ekologiskt hållbart 
samhälle. Det gäller allt från utarbetandet av bättre mät- och analysmetoder till 
utvecklingen av mindre miljöfarliga produkter och ämnen. Samtidigt finns det en 
djupt problematisk aspekt av teknikens framträdande roll i dagens konsumtions-
samhälle. Dels har det att göra med produktutvecklingen, vilken i senare texter 
framhålls som en otyglad kraft vilken omöjliggör ett helhetligt grepp på 
kemikalieområdet. Den strida strömmen av ständigt nya och alltmer komplexa 
varor tvingar miljöövervakningsmyndigheter att prioritera i sitt sökande efter 
miljöfarliga ämnen och helt ge upp hoppet om att kunna kartlägga varje enskild 
substans.  
  Dels har det att göra med den grundläggande orsaksfrågan när det gäller 
miljöförstöringen. Texterna uttrycker förvisso aldrig någon tvekan om att dagens 
miljöproblem uppstått som en direkt följd av vissa aspekter av det industrimoderna 
samhället, men frågan om ekonomisk tillväxt och en ekologisk grundsyn är 
oförenliga behandlas aldrig ordentligt på ett teoretiskt plan. Huruvida det är 
plausibelt att föreställa sig lösningen på miljöproblemen inom det industrimoderna 
samhällets ramar diskuteras aldrig ordentligt. Något klart alternativ till den 
föreställningen formuleras emellertid inte heller, med möjligt undantag för 1983 års 
betänkande.  
  Den konstanta dubbelheten inom diskursen som undersökts kan lämpligen ses 
mot bakgrund av Lundqvists redogörelse för upprinnelsen till inrättandet Natur-
vårdsverket 1967. Som nämndes tidigare i analysen förklarar Lundqvist att 
betänkandet Naturen och samhället, vilket följde på utredningen inför författandet 
av landets första naturvårdslag, år 1962 fastlog behovet av en holistisk syn på 
naturen, vilket innebar att den ideala miljövården alltid skulle utgå från naturveten-
skapliga säkerhetsbedömningar. Enligt denna uppfattning skulle industriella 
intressen inte ha något inflytande på de beslut som gjordes av miljövårdande 
myndigheter, och alla politiska beslut med potentiella miljökonsekvenser skulle 
utgå från vad som enligt naturvetenskapen kunde bedömas som acceptabelt. 
Betänkandet fastslog emellertid att en sådan handlingsprincip i praktiken var 
otillämplig, och föreslog istället att miljövårdspolitiken skulle bygga på en konti-
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nuerlig avvägning mellan miljöintressen och ekonomiska intressen.281 Således är 
det möjligt att redan här identifiera en spricka i själva grunden för den svenska 
miljövårdspolitiken, mellan vad som identifieras som tillbörligt och vad som anses 
praktiskt genomförbart. Utifrån en sådan förståelse av miljövårdens grundläggande 
förutsättningar blir det begripligt att diskursen från början kommit att präglas av en 
dubbelhet, där ideal och verklighet ibland krockar, och det ska också visa sig i 
efterföljande kapitel att den här dubbelheten är framträdande även hos de 
myndigheter som är ansvariga för utförandet av den officiella miljöpolitiken.  
 

Kunskapsproduktion och early warning 
Det finns en uppenbar spänning mellan diskursens beskrivning av kunskaps-
produktion och det med miljöövervakningen uttalade syftet att i tid kunna 
identifiera miljöhot för att preventiva åtgärder ska kunna sättas in. Kunskaps-
produktionen konstitueras i diskursen som en kumulativ process där nya fynd läggs 
på varandra så att besluten om de miljöpolitiska åtgärderna fattas på allt säkrare 
grunder ju längre tiden går. Det är i linje med detta resonemang som förhoppningen 
ligger att systemet någon dag ska ha en fullt fungerande early warning-funktion. 
Grunden för den kunskapsbildningsprocessen är det nationella miljöövervaknings-
systemet: det är genom de mätningar och undersökningar som görs inom ramen för 
detta som den huvudsakliga kunskapen om kemikalier och miljögifter skapas.  
  Två aber finns i den föreställningen. Det första berördes ovan, och gäller den 
ständiga tillförseln av nya ämnen och produkter, vilket tycks innebära att kun-
skapen aldrig kan omfatta hela området. Det andra har att göra med en diskrepans 
som föreligger mellan den roll som förutsätts för miljöövervakningen i den här 
beskrivningen av kunskapsproduktionen, och den inriktning som miljööver-
vakningen i själva verket har. Miljöövervakningen är inriktad på att genom 
tidsserier undersöka halterna i naturen av redan erkända miljögifter. Det går att 
hävda att den inte är kunskapsgenererande på ett sådant sätt som förutsätts inom 
diskursen; den bidrar inte med banbrytande insikter som höjer kunskapen till en ny 
nivå, utan följer vissa ämnen över en längre period inom ett visst avgränsat område. 
Av denna anledning finns det skäl att ifrågasätta rimligheten i idén om en early 
warning-funktion inom miljöövervakningssystemet.  
 
   * * * 
 
I det här kapitlet har jag tecknat en bild av hur miljögiftsövervakningens diskurs på 
en officiell politisk nivå har utvecklats sedan slutet på 1960-talet fram till dags 
dato. Det huvudsakliga syftet med detta har varit att identifiera vilken roll som på 
riksdagsnivå tilldelas miljögiftsövervakningen och att identifiera hur det problem-
område som denna är satt att kontrollera definieras. Med denna definition av 
problemområdet i åtanke, och med de föreställningar om kemikaliekontrollens 
möjligheter och förutsättningar som kommit till uttryck inom diskursen framför 

281 Lundqvist, L (1971), s. 49ff. 
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ögonen, ska jag fortsätta med att undersöka hur kemikaliekontrollens två centrala 
aktörer – Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen – beskriver och förstår sin 
verksamhet. ’ 
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Kapitel 4. Naturvårdsverkets vakande öga 
 
 
 
 
I föregående kapitel analyserades politiska propositioner och expertutredningar 
utifrån syftet att identifiera hur kemikaliefrågans problemområde identifieras på 
officiell politisk nivå. Sammanfattningsvis gick det att konstatera att den officiella 
politiska diskursen rymmer en kluvenhet med å ena sidan krav på en mer eller 
mindre heltäckande kontroll av miljön och effekterna på denna av antropogena 
substanser, och å andra sidan djupgående problematiseringar av möjligheten att på 
ett problemområde av sådan enorm komplexitet upprätthålla något annat än 
sporadisk kontroll. Med avstamp i den studien ska jag i följande två kapitel granska 
de myndigheter som tillsammans utgör navet i den svenska miljögifts- och 
kemikaliekontrollen, nämligen Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Min 
idé är att studera hur den problembild som konstitueras i statliga utredningar, 
betänkanden och propositioner hanteras av de ansvariga myndigheterna, och hur de 
förstår och hanterar den kemikaliepolitik som lagts fast där.  
  Naturvårdsverket är ansvarigt för det nationella miljöövervakningsprogrammet 
och Kemikalieinspektionen är värd för det så kallade produktregistret, till vilket 
företag rapporterar sin kemikalieproduktion, och därtill ansvarig myndighet för 
miljömålet Giftfri Miljö och för implementeringen av REACH. Identifieringen av 
nya miljögifter är huvudsakligen ett arbete som görs i samarbete mellan de två 
myndigheterna och representanter för andra aktörer. Naturvårdsverkets arbete har 
alltid varit huvudsakligen rådgivande och inriktat på samarbete hellre än kon-
flikt. 282  Även om denna rådgivande funktion varit en konstant sedan verkets 
inrättning 1967 har verksamheten förändrats på andra sätt. En av de större föränd-
ringarna har varit nedläggningen av myndighetens interna laboratorium, vilket 
inneburit att all laboratorieverksamhet sedan dess involverat externa aktörer. 
  Det nationella miljöövervakningsprogrammet inrymmer fyra delar: tidsserie-
övervakning, provbank, screening och effektmätningar. Den förstnämnda utgör den 
i särklass största budgetposten och innebär att halter av specifika ämnen mäts upp i 
specifika matriser under lång tid, för att på så vis identifiera långsiktiga trender. 
Provbanken utgörs av en databank av oanalyserade prover för framtida bruk, medan 
screening är miljöövervakningens mest flexibla del, där nyupptäckta, potentiella 
miljögifters spridning i miljön undersöks. Endast en väldigt liten del av över-
vakningsbudgeten går åt till effektmätningar. Bortsett från den verksamhet som 
utförs inom ramen för miljöövervakningsprogrammet, har Naturvårdsverket även 
en rad andra kemikalierelaterade aktiviteter på sitt bord: tillsynsvägledning, 
miljömålsarbete (Naturvårdsverket är den myndighet som ansvarar för flest antal 
miljömål, vilka i sin tur ofta innehåller frågor om kemikalier), referensgruppsarbete 
med andra myndigheter, med mera. I föreliggande kapitel kommer jag emellertid 

282  Se Lundqvist, L (1971): Miljövårdsförvaltning och politisk struktur, t.ex. s. 127-132; Duit, A (2002): 
Tragedins institutioner: Svenskt offentligt miljöskydd under trettio år, t.ex. s. 135.  
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huvudsakligen att uppehålla mig vid den kemikaliekontroll som utförs inom ramen 
för miljöövervakningen. Syftet med kapitlet är att undersöka hur Naturvårdsverket 
navigerar på det problemområde som definierats i föregående kapitel och att 
analysera de beskrivningar av miljögiftsövervakningens praktik, möjligheter och 
samhälleliga uppgift som vägleder myndighetens arbete. Genom att belysa olika 
aspekter av miljögiftsövervakningens praktik så som den framträder i olika text-
dokument och i intervjuer, söker jag identifiera en verksamhetslogik enligt vilken 
myndighetens miljögiftsövervakning fungerar.  
 

Kapitlets disposition 
I analysen av Naturvårdsverkets miljögiftsövervakning identifierar jag vissa teman 
som återkommande och viktiga för förståelsen av hur miljögiftsövervakningen 
fungerar. Dessa teman har fått styra kapitlets disposition. Den här indelningen 
innebär också att citat kan återkomma på flera ställen i texten, då de kan belysa 
flera viktiga aspekter.  
  I den inledande delen behandlas myndighetens definition av sin egen roll i för-
hållande till andra aktörer, varefter jag analyserar olika bilder av miljögifts-
övervakningen som konstitueras inom det empiriska materialet. Därefter följer ett 
avsnitt om en aspekt som i hög grad utmärker myndighetens verksamhet, nämligen 
prioriteringsarbetet, och därefter en analys av miljögiftsövervakningens trögrörliga 
karaktär. Den näst sista delen behandlar den verksamhet som utgör miljögiftsöver-
vakningens flexibla frontlinje, nämligen screeningen. Kapitlet avslutas med en 
analys av principerna för hur övervakningen styrs och hur miljögifter upptäcks.  
 

Gällande material 
Några ord om texterna som analyseras. Merparten utgörs av rapporter som 
behandlar sådana aspekter av miljögiftsövervakningen som jag bedömt som viktiga 
att särskilt uppehålla mig vid. I fallet med screening, har jag sett mig tvungen att 
komplettera med ytterligare texter, ett faktablad och ett exponeringsindex, det 
senare för att illustrera hur urvalet av screeningsämnen går till.  
  De rapporter som analyseras är övervägande av översiktlig karaktär, vilket 
innebär att de diskuterar det problemområde som är under behandling i generella 
termer. Vissa av rapporterna har utförts på regeringens uppdrag och består av en 
kartläggning av specifika områden som av regeringen identifierats som i behov av 
åtgärder i framtiden. Andra utgör ett led i en av Naturvårdsverket initierad 
utredningsprocess. Verkets rapporter har olika karaktär: vissa består av en direkt 
avrapportering på konkreta uppdrag, medan andra har lösare koppling till ett 
slutmål, som kan bestå i ett kommande revisionsarbete, ett regeringsuppdrag eller 
liknande. Exempel på en sådan mer förberedande rapport utgörs av kunskaps-
översikten. I föreliggande kapitel förekommer olika typer av rapporter.  
  Rapporternas översiktliga karaktär har inte varit ett problem eftersom jag i min 
analys också huvudsakligen rör mig på ett generellt plan. Intervjuerna har därtill 
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tjänat som en viktig källa till fördjupning angående vissa aspekter. För avsnittet om 
sukralos, vilket i skrivande stund är ett relativt okänt ämne, har jag sett mig 
tvungen att även referera till några av de få studier som finns att tillgå, eftersom 
detta är precis vad Naturvårdsverket måste göra.  
 Följande informanter har intervjuats: 
 
Manuela Notter - Enhetschef för miljöövervakningsenheten 
Axel Hullberg - Handläggare med arbetsuppgifter kring miljögiftsövervakning. 
Jonas Rodhe - Programansvarig för Naturvårdsverket screeningprogram 
Britta Hedlund - Programområdesansvarig inom miljöövervakningen 
 

Ett begränsat uppdrag 
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för en syn som frekvent kommer till 
uttryck hos mina informanter och i Naturvårdsverkets rapporter och verksamhets-
beskrivningar, gällande verkets faktiska ansvarsområde och därmed frågan om vad 
som bör utföras inom ramarna för den statligt sanktionerade, systematiska och 
institutionaliserade miljögiftsövervakningen. Enligt den här synen finns det tydliga 
gränser för miljögiftsövervakningens roll inom det miljöpolitiska arbetet, och de 
här gränserna är viktiga att markera. Till viss del sker en gränsdragning gentemot 
Kemikalieinspektionen, när mina informanter klargör att det är hos denna 
myndighet och inte hos Naturvårdsverket som det främsta ansvaret för att verka för 
lagstiftning och legislativa åtgärder på kemikalieområdet ligger. Framförallt sker 
emellertid gränsdragningen mellan Naturvårdsverkets miljögiftsövervakning och 
annan liknande verksamhet som utförs av högskolor och andra forskningsaktörer. 
  Möjligen kan viljan att så tydligt markera gränser för vad som bör falla inom 
ramen för Naturvårdsverkets miljögiftsövervakning delvis förklaras med en vanlig 
administrativ logik som påbjuder sådana gränsdragningar. Oavsett hur den här 
tendensen bäst förklaras är det relevant att lyfta fram de här gränsdragningarna och 
belysa den syn som kommer till uttryck på Naturvårdsverket gällande rollen för den 
nationella miljögiftsövervakningen i ett övergripande miljövårdsperspektiv. Vidare 
bör det kunna anses intressant, om än kanske inte helt ovanligt för statlig byråkrati, 
att sådana oklarheter gällande ansvarsområde föreligger. 
  I min intervju med Manuela Notter, enhetschef på miljöövervakningsenheten, 
kommer vi in på gränsdragningsfrågan när vi diskuterar miljögiftsövervakningens 
förmåga att följa med i den ständiga tillförseln av nya ämnen i miljön, och av 
ämnen vars egenskaper det finns väldigt lite information om. Enligt hennes 
föreställning ligger det sannolikt inte i miljöövervakningens uppgift att ha en sådan 
övergripande kontroll över det totala kemikalieflödet. När jag frågar henne ”hur 
kan miljöövervakningen hantera den här problematiken?” svarar hon: ”Jag vet inte 
ens om det är miljöövervakningens roll att hantera hela problematiken”. Vidare 
ifrågasätter hon miljöövervakningens möjlighet och skyldighet att reagera på ett 
miljöhot som identifierats inom övervakningssystemet:  
 

107 
 



KAPITEL 4 

Det finns så många områden som man inte har koll på alls. Och hittar man en grej så 
är det alltid så att man skulle vilja veta mer. Och då tror man att det är 
miljöövervakningens sak att lösa detta. Men det är kanske inte alls så det är uppbyggt, 
utan det kanske är så att…det är forskarnas sak [att gå vidare med 
uppföljningsstudier].283  

 

Det sista citatet belyser två viktiga aspekter angående miljögiftsövervakningens 
funktion och problemområdets karaktär. För det första: utifrån premissen att 
resurserna är begränsade och, framförallt, att miljögiftsfältet som kunskapsområde 
är omättligt, är det nödvändigt att begränsa ambitionerna med den systematiska 
miljögiftsövervakningen. För det andra: utifrån samma premiss tillskrivs forsk-
ningen en avgörande roll i arbetet med att identifiera miljögifter, men det råder 
oklarheter kring var gränserna mellan de respektive ansvarsområdena går. I det 
följande ska de här två aspekterna behandlas vidare. 

 

Problemidentifiering som primär uppgift 
Såsom Notter beskriver miljögiftsövervakningens roll ligger denna främst i att 
identifiera potentiella hot på en relativt ytlig nivå och slå larm om dessa. 
Resurserna för mer djupgående analyser och sambandskartläggningar finns inte 
inom systemet. Hon förklarar den här uppgiften bland annat på följande sätt: 

 

Det är naturligtvis så att vi ska lyfta de här områdena till regeringen och säga att ’här 
är ett område där vi tror att man behöver sätta in ytterligare resurser’. Så den rollen har 
Naturvårdsverket att utifrån den analys som vi gör av de resultat vi ändå får fram, 
försöka sprida att ’här finns ett problemområde som vi inte har koll på tillräckligt 
mycket’.284  

 

Det handlar alltså primärt om problemidentifiering och identifiering av områden 
där mer kunskap behövs. I praktiken innebär detta i regel att Naturvårdsverkets 
preliminära undersökningar tyder på att ett ämne som betraktas som ett potentiellt 
miljögift finns i icke-negligerbara halter i den svenska miljön.   

  Ett annat citat av Notter beskriver miljögiftsövervakningens roll just som 
problemidentifierande instans på ett område av stor osäkerhet: 

 

Miljöövervakningen är ju inte tänkt att vara ett instrument som går in och undersöker 
varenda liten detalj, utan tanken med miljöövervakning är ju att hitta goda indikatorer, 
och försöka bilda sig en översiktlig uppfattning om var det finns problemområden. 

283 Intervju med Manuela Notter 3/6-09. 
284 Intervju med Manuela Notter 3/6-09. 
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Och i stor utsträckning tycker jag att det fungerar så, men sen så är det ju naturligtvis 
också så, att på vissa områden så är ju kunskapsbristen, eller kunskapstörsten, 
omättlig.285  

 

Samma uppfattning om miljögiftsövervakningens huvudsakliga funktion ges av 
andra informanter. Det omättliga kunskapsbehovet kan förvisso sägas utmärka alla 
kunskapsområden, men jag skulle vilja hävda att det i synnerligen hög grad är 
karakteristiskt för just miljögiftsområdet. Häri ligger, som kommer att illustreras i 
kapitlet, det fundamentala dilemmat för Naturvårdsverkets miljögiftsövervakning – 
att begränsa sig till systematiska undersökningar på ett område genomsyrat av stor 
osäkerhet.  
  Det är redan här möjligt att lägga märke till en tendens som är genomgående i 
det empiriska materialet från Naturvårdsverket, nämligen en splittrad och något 
motsägelsefull epistemologisk syn på kunskapsområdet. Det är en motsättning som 
lämpligen beskrivs i termer av olika syn på naturen. Å ena sidan suggererar 
uppfattningen om Naturvårdsverkets problemidentifierande uppgift som den här 
har beskrivits, en tämligen oproblematisk syn på naturen, enligt vilken miljöns 
processer låter sig skrivas som en bok med begränsat antal sidor. Ibland stöter man 
på tomma sidor i boken, varvid uppgiften för den som läser boken blir att 
identifiera dessa luckor och påpeka att de behöver fyllas i. Å andra sidan antyder 
beskrivningen av kunskapsområdet som stundtals omättligt, vilken exempelvis står 
att finna i citatet av enhetschef Notter ovan, en helt annan uppfattning om naturen. 
Idén om ett omättligt kunskapsbehov rimmar illa med begreppet kunskapslucka, 
eftersom detta antyder just motsatsen, det vill säga ett ändligt kunskapsområde.  

 

Gränsen mot forskning 
I det citat av Manuela Notter som tidigare anfördes finns en antydan om ett 
potentiellt problem gällande förhållandet mellan den miljögiftsövervakning som 
utförs av Naturvårdsverket och den som utförs vid universitet och forsknings-
institut. När hon säger att ”det kanske är så att det är forskarnas sak” (min 
kursivering), är en rimlig tolkning att det råder en oklarhet gällande vilken uppgift 
som faller på den faktiska miljögiftsövervakningens bord, och vad som snarare 
tillhör forskningens område. Hon klargör tydligare i följande citat, att sådana 
vagheter är ett faktiskt problem:  

 

Men du kan inte säga något i detalj [utifrån den typiska miljöövervaknings-
undersökningen], och ska du sen sätta in åtgärder på ett effektivt sätt, då kanske det är så 
att man måste titta på det mer i detalj, och då är frågan: Är det övervakningens sak eller är 
det inte det? Är det specialstudier? Är det en särskild undersökning? Där kan det sväva 
liksom. Att samla upp de här delarna, där svävar språkbruket. En del säger att ’ja, då är 

285 Intervju med Manuela Notter 3/6-09. 
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det miljöövervakningen som inte räcker till’, och andra säger att ’ja men då är det special-
studier som man behöver göra’. Och det kanske inte ligger inom själva 
miljöövervakningssystemet, även om det har fångats där. Och ibland så ska det in [i 
miljöövervakningssystemet], det är olika från gång till gång, nästan.286   

 

Manuela Notter är noga med att framhålla nödvändigheten av att delegera ansvar 
till forskningssfären. Behovet av en vital forskning om kemikalier och antropogena 
substanser identifieras genomgående av mina intervjupersoner och i Naturvårds-
verkets rapporter och verksamhetsbeskrivningar.  Ofta tar sig detta uttryck genom 
aktiva gränsdragningar gentemot forskningen, som då beskrivs som den aktör som 
har möjlighet att göra friare, mer djupgående studier om ämnen och kemiska 
processer. Forskningen ställs därmed i kontrast till Naturvårdsverkets miljögifts-
överakning som ett ordnat, rutinbundet system, med begränsad potential till 
förändring och fördjupning. 287 Forskningen erbjuder utrymme före högre ambi-
tioner, större specificitet och mindre rigiditet i undersökningarna. I en underlags-
rapport till Naturvårdsverkets genomgående beskrivning av den nationella miljö-
giftsövervakningen, illustreras hur en sådan gränsdragning kan uttryckas. 
Angående en specifik undersökning konstateras följande, med den underförstådda 
betydelsen att en alltför ambitiös ingång inte hör miljöövervakningen till: 

 

En sådan uppgift är […] snarare forskning än miljöövervakning. Man måste hitta 
nivån på datainsamlingen som miljöövervakningen har behov av. Den täta 
mätfrekvensen efterfrågas till internationell rapportering men i konventionsarbetets 
utarbetande av monitoringsmanualer deltar i hög grad forskare som är mycket 
professionella men kanske har en ambitiös ingång.288  

 

Således tillmäts forskningen genomgående en viktig roll i det övergripande 
miljögiftskontrollarbetet. Ett potentiellt problem som identifieras av Notter gäller 
den akademiska kulturen, som enligt henne inte premierar studier av 
miljöövervakningskaraktär:  

 

Det finns ett problem att det inte anses fint att forska på miljöövervakning, det finns 
svårigheter att få igång forskning på miljöövervakningsdata. Det har någonting att 
göra med att det inte räknas som grundforskning, utan mer som tillämpad forskning; 
det har inte samma akademiska höjd som grundforskning.289  

 

286 Intervju med Manuela Notter 3/6-09. 
287 Naturvårdsverket (2007), Rapport 5749, Rekommendationer till nytt program för nationell övervakning av 
miljögifter, s. 53. 
288 Bremle, G (2006), Beskrivning och analys av nationell miljögiftsövervakning, underlagsrapport, s. 59.  
289 Intervju med Manuela Notter 3/6-09. 

110 
 

                                            



NATURVÅRDSVERKETS VAKANDE ÖGA 

Detta illustrerar en problematik som torde vara av fundamental art: miljögifts-
övervakningen är beroende av forskningssfären för att fördjupa de endast prelimi-
nära resultat som produceras inom den reguljära övervakningen, men saknar direkt 
inflytande över vad forskningssfären ägnar sig åt. Miljögiftsövervakningen är alltså 
inrättad enligt en systematik som förutsätter forskningen som ett kalibrerat led i en 
hel process - från problemidentifiering, via fördjupning till åtgärd, men i realiteten 
saknar forskningssfären sådana förpliktelser. Det ska understrykas att samarbeten 
mellan Naturvårdsverket och forskare sker frekvent och alltså knappast är något 
som saknas. Till exempel sker ett regelbundet informationsutbyte inom 
referensgrupper, och varje screeningundersökning inleds med en genomgång av 
tillgänglig forskning om kandidatämnena. Rent administrativt är emellertid 
forskarsfären helt frikopplad från Naturvårdsverkets miljöövervakning, vilket 
innebär att beroendet av forskningen framstår som ett potentiellt systemproblem.  

 

   * * * 

 

Det kan alltså konstateras att Naturvårdsverkets definierar problemidentifierings-
arbete som sin huvudsakliga uppgift. Beskrivningarna av uppgiften går ofta hand i 
hand med en gränsdragning gentemot forskarvärlden och en begränsning av 
ambitionerna med miljögiftsövervakningen: ”mer än så här kan vi under rådande 
omständigheter inte förväntas göra”.  
  Samtidigt torde det enligt mig vara ett misstag att underskatta den makt 
som ligger i en sådan uppgift. Att efter en screeningundersökning, med allt vad en 
sådan innebär av begränsningar i tid och rum (se vidare om screening nedan), fälla 
omdömet att ”vi för närvarande inte behöver veta mer” kan få tämligen långtgående 
praktiska följder.  
  Jag kan också redan här konstatera vad som ter sig som kontrasterande 
natursyner, med å ena sidan en relativt oproblematiserande uppfattning om miljö-
giftsområdet som ett kunskapsfält med distinkta luckor vilka det gäller för 
Naturvårdsverket med flera att fylla i, och å andra sidan idén om ett omättligt 
kunskapsområde. Sett som premisser för Naturvårdsverkets verksamhet framstår de 
två uppfattningarna emellertid inte alls som oförenliga. Identifieringen av 
kunskapsluckor omöjliggörs knappast av idén om kunskapsområdet som omättligt. 
Däremot innebär den senare uppfattningen att det är en oändlig process, att 
kunskapsluckorna aldrig upphör. Detta är ett första, tydligt framträdande drag i 
beskrivningen i det empiriska materialet av Naturvårdsverkets huvudsakliga 
uppgift. I följande del ska sådana uppgiftsbeskrivningar behandlas ytterligare, och 
hur de skiljer sig åt.   
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Idealet möter pragmatism – kontrasterande bilder av 
miljögiftsövervakningens funktion 
I följande kapiteldel kommer jag att fortsätta analysen av hur miljögifts-
övervakningens funktion beskrivs i det empiriska materialet och möjliga motsätt-
ningar som finns mellan olika beskrivningar. I detta kommer jag att referera till det 
tidigare kapitlet om den politiska diskursen, eftersom det finns intressanta 
kontraster mellan de rollbeskrivningar som manifesteras i det politiska materialet 
och de som kommer till uttryck inom Naturvårdsverket.  

 

En kugge i ett större system 
Gränsdragningen gentemot andra miljögiftsövervakande instanser, som konstate-
rades i det föregående, passar logiskt in i en bild av miljögiftsövervakningen som är 
vanligt framträdande i det empiriska materialet. Enligt den här bilden utgör 
miljöövervakningen endast en del av en betydligt större process, vars olika delar är 
tänkta att samverka för att ytterst leda till en effektiv kemikaliereglering. Så 
beskriver till exempel den ansvarige för screeningprogrammet, Jonas Rodhe, 
miljögiftsövervakningens del av ett bredare miljövårdssammanhang på följande 
sätt:  

 

Man kan se det som någon sorts cykel, där man har en strategi för att uppnå vissa mål, 
och så måste man följa upp för att se om åtgärderna har haft önskad effekt, och 
miljöövervakning är en otroligt viktig kugge i det arbetet. Dels för att formulera 
miljömål, för att de ska bli relevanta, dels för att följa upp dem med lämpliga 
indikatorer, ge underlag för åtgärder och se så att åtgärderna har önskad effekt.290  

 

Axel Hullberg, handläggare inom miljögiftsövervakningen, förklarar på ett lik-
nande vis övervakningens uppgift som bestående främst i att samla data, vilken ska 
kunna användas i ett fortsatt arbete för en säkrare miljö:  

 

Vi har inte den funktionen att säga att det här ämnet ska förbjudas, utan det [våra 
mätningar] är mer ett instrument att användas i en process […] Vår data är en del i den 
här riskbeskrivningen, alltså en byggsten i en sådan process.291  

 

Här framtonar alltså bilden av den egentliga miljögiftsövervakningen som en kugge 
i ett maskineri, som en del i en integrerad process av miljöskyddsarbete. Natur-
vårdsverket är i hög grad inblandat i riskbedömningar och i utarbetandet av mer 

290 Intervju med Jonas Rodhe 15/6-09. 
291 Intervju med Axel Hullberg 15/6-09. 

112 
 

                                            



NATURVÅRDSVERKETS VAKANDE ÖGA 

tentativa beräkningar gällande möjliga scenarion, men det huvudsakliga bidraget 
från dess miljöövervakning i den här integrerade processen är haltmätningarna. 
Skulle sådana mätningar ge larm om farligt höga halter av ett specifikt ämne, kan 
en kedjereaktion sättas igång, som via Kemikalieinspektionen leder till regeringen, 
vilken i sin tur kan driva frågan till EU om ett förbud mot ämnet ifråga. Rodhe ger i 
citatet ovan sin bild av hur händelsekedjan är tänkt att se ut, vilken ligger i linje 
med Manuela Notters förklaring av miljögiftsövervakningens problemidentifi-
erande funktion:  

 

Det ska fungera som en signal till Kemikalieinspektionen, som i sin tur kanske 
rapporterar till regeringen, som rapporterar till EU, om att ämnena ska tas upp på 
internationella konventioner över förbjudna ämnen eller ämnen som ska förbjudas.292 

 

Bilden av miljögiftsövervakningen som bara en del i ett betydligt större system 
kontrasterar märkbart mot den beskrivning av övervakningens funktion som är 
mest tydligt uttalad i de propositioner och utredningar som analyserats i föregående 
kapitel. Detta kan identifieras som en idealbild av hur miljögiftsövervakningen är 
tänkt att fungera, och som kommer att demonstreras här så skiljer den sig alltså 
markant från de redogörelser för hur verksamheten fungerar i praktiken som görs 
av mina informanter, och i en stor del av de här analyserade textdokumenten.  
  Tanken om miljögiftsövervakningen som en kugge bland flera i ett 
övergripande miljögiftsarbete återfinns ofta i Naturvårdsverkets rapporter. Så till 
exempel i underlagsrapporten som 2005 publiceras i respons på regeringens 
direktiv om utvecklingen av ett early warning-system:  

 

En arbetshypotes har […] varit att det inte är realistiskt att miljöövervakningen för sig 
själv kan utvecklas till ett rimligt heltäckande varningssystem, även om den kan bli en 
viktig nod i ett sådant system. För att kunna göra riktiga prioriteringar på vägen fram 
mot ett mera komplett varningssystem är det därför nödvändigt att granska aktörer och 
processer även utanför den egentliga miljöövervakningen. Samtidigt är det också 
rimligt att lägga extra tonvikt på dem [sic] som Naturvårdsverket och 
miljöövervakningen mera aktivt kan påverka genom sitt arbete.293  

 

I politiska propositioner och SOUer framträder ofta bilden av Naturvårdsverkets 
miljögiftsövervakning som ett kontrollsystem som mer eller mindre garanterar att 
de kemikalier och substanser som tillverkas av samhället inte orsakar oåterkalleliga 
skador på miljön. Denna bild skiljer sig mot den som här har konstaterats av en 

292 Intervju med Manuela Notter 3/6-09. 
293 Naturvårdsverket (2005), Rapport, Återrapportering angående Förslag till åtgärder för att säkerställa att 
signaler från miljöövervakningen m.m. om påverkan som kan hota miljö och hälsa fångas upp, värderas och 
hanteras, s. 3. 
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tämligen begränsad miljögiftsövervakning, vars uppgift det är att identifiera 
områden där potentiella problem kallar på uppmärksamhet, att insamla pålitliga 
data. Just den senare aspekten av miljögiftsövervakningen är någonting som både 
Axel Hullberg och Jonas Rodhe understryker. Den miljögiftsövervakning som 
beskrivs på det här sättet är beroende av samarbete med en mer ambitiöst inriktad 
forskning och utgör endast en del av ett större miljöskyddsmaskineri.  

 

Rapporternas splittrade bild av miljögiftsövervakningens funktion 
Så långt har alltså två viktiga funktioner med Naturvårdsverkets miljögiftsöver-
vakning identifierats: påpekanden om kunskapsbehov och insamlandet av pålitliga 
data. Den motsättning som finns mellan denna beskrivning och den idealbild, som 
jag valt att kalla den, som framträdde i den officiella politiska diskursen i det förra 
kapitlet, återfinns även i det textmaterial som produceras inom Naturvårdsverket.  
  I olika sammanhang publicerar Naturvårdsverket rapporter med generella 
beskrivningar av miljöövervakningen i allmänhet, och om miljögiftsövervakningen 
mer specifikt. Sådana övergripande beskrivningar ger oftast en bild av 
miljögiftsövervakningens uppgift som är identisk med idealbilden från proposi-
tionerna och SOUerna. I underlagsrapporten till översynen av den nationella 
miljögiftsövervakningen 2007, förklaras till exempel att det är den nationella miljö-
giftsövervakningen, vilken alltså sorterar under verkets ansvar, som tillsammans 
med den regionala övervakningen samt sektorsmyndigheternas kontrollverksamhet, 
ska ”beskriva miljötillståndet för miljögifter och andra kemiska föroreningar”.294 
Den regionala miljöövervakningen ansvarar främst för recipientkontroll och 
mätningar i påverkade områden, och underlagsrapporten finner vidare att det råder 
stor oklarhet kring vilka åtaganden som faller under sektorsansvaret.295 Uppgiften 
att kontrollera ett allmänt miljötillstånd för miljögifter och kemikalier tillhör alltså 
främst den nationella miljögiftsövervakningen.296 
  I den översyn av miljögiftsövervakningen som Naturvårdsverket publicerade 
2007, vilken nyss nämnda rapport utgjorde underlag för, fastslås miljööver-
vakningens roll i liknande termer:  

 

En viktig uppgift för miljöövervakningen är att avslöja nya, hittills okända 
miljöstörningar. Avsikten med miljöövervakningen är att registrera eventuella 
kvalitetsförändringar i naturmiljön och därav kunna ge ett kvitto på att miljöarbetet leder 
till en bättre eller sämre miljö. I verksamheten ingår att bedöma hotbild, följa upp och ge 
underlag för miljömål och internationella överenskommelser.297  

294 Bremle, G (2006), s. 12. 
295 Inom svensk miljövård råder en princip av sektorsansvar, som innebär att respektive samhällssektor, företrädd 
av en utsedd sektorsmyndighet, ska ta ansvar för att förhindra att miljön tar skada av den verksamhet som sker 
inom dess sektorsgränser. Så har till exempel Jordbruksverket ansvar för att se till att jordbruksverksamhet inte 
skadar miljön. 
296 Bremle, G (2006), s. 12. 
297 Naturvårdsverket (2007), s. 14. 
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De här beskrivningarna, liksom dem som återfinns i propositioner och SOUer, 
förutsätter en betydande kontroll och översikt över problemområdet. De skiljer sig 
alltså mycket från den beskrivning som mina informanter ger av miljögiftsöver-
vakningen som en del i en större helhet. Kontrasten är tydlig även vid en jämförelse 
mellan sådana översiktliga redogörelser för miljögiftsövervakningsverksamheten å 
ena sidan, och å andra sidan mer områdesspecifika rapporter, där enstaka 
problemområden behandlas mer djupgående. I en översikt av kunskapsläget 
gällande oavsiktligt bildade ämnen förklaras till exempel att det finns en djup 
osäkerhet på området: ”En betydande del av dessa oavsiktligt bildade ämnen är 
sannolikt inte kända till sin struktur”.298 
  På samma sätt kan en jämförelse göras mellan den beskrivning som görs av 
screeningens funktion i den mer generella verksamhetsöversikten från 2007 med 
beskrivningen som görs när screeningen behandlas mer specifikt i en 
sammanfattande rapport av den screeningverksamhet som utförts 2006-2008. I den 
förra framställs screeningsverksamheten som en del i ett välsmort maskineri, där 
kandidatlistor upprättas på misstänkta miljögifter utifrån en riskanalys, för att sedan 
”betas av successivt” i screeningprogrammet .299 I den senare rapporten förklaras 
istället att screeningen är att betrakta som en ”första undersökning” på ett område 
av osäkerhet, med syftet att skapa en ”uppfattning” om halter i miljön.300  
  En liknande dubbelhet kan identifieras inom områdesspecifika rapporter och 
utvärderingar. Ofta finns i dessa en pendling mellan problematiseringar och 
medgivanden om fundamentala osäkerheter å ena sidan, och långtgående, 
generaliserande slutsatser å den andra. Samtidigt kan helhetsintrycket i sådana 
textdokument ofta beskrivas som splittrat mellan å ena sidan belysningar av 
områden där miljögiftsövervakningen brister, antingen i tillgänglig kunskap eller 
mer fundamentalt i sin tillräcklighet som system för att komma tillrätta med vissa 
problem301; och å andra sidan en ton som genomgående suggererar systematik, 
ordning och övergripande kontroll. Så presenteras exempelvis ovan nämnda 
screeningrapport försiktigtvis alltså som en första, översiktlig sondering, och den 
präglas genomgående av en resonerande, reserverad och tentativt analyserande stil. 
Detta kontrasterar mot de relativt långtgående slutsatser som ändå dras utifrån de 
provtagningar – om vilka det i sammanfattningen framhålls att de är ”begränsa[de] 
i tid och rum” – som refereras i rapporten.302 Det bestående, något paradoxala, 
intrycket av texten blir således både det av en hastig överblick på en liten del av ett 
enormt osäkerhetsområde, och av en systematisk, väldigt kontrollerad ”avbetning” 
från en lista av potentiella miljögifter.  

298  Naturvårdsverket (2007b), Rapport 5736, Oavsiktligt bildade ämnens hälso- och miljörisker: En 
kunskapsöversikt, s. 3. 
299 Naturvårdsverket (2007), s. 33. 
300 Naturvårdsverket (2009), Rapport 6301, Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön: Resultat från 
miljöövervakningens screeningprogram 2006-2008, s. 7. 
301 Se t.ex. Naturvårdsverket (2005), passim. 
302 Naturvårdsverket (2009), s. 7. 
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  Inte heller i de mer generella beskrivningarna av Naturvårdsverkets miljögifts-
övervakningsverksamhet står redogörelsen för hur systemet är tänkt att fungera 
utan problematisering. Ofta har sådana texter en struktur där en inledande, 
övergripande verksamhetskartering följs upp av en relativt kortfattad förklaring av 
svårigheterna med att i verkligheten få systemet att fungera på det sättet. Så följs 
till exempel, i underlagsrapporten inför Naturvårdsverkets översyn av miljögifts-
övervakningen 2007, presentationen av DPSIR-modellen (Drivkraft – Påverkan – 
Status – Inverkan – Respons; en av EU framarbetad modell för hanteringen med 
miljöproblem) som arbetsmetod inom miljögiftsövervakningen upp med en 
reservation:  

 
Eftersom det finns så många olika ämnen som förorenar miljön är det resurskrävande 
att ha ambitionen att beskriva problemet för varje miljögift med DPSIR-modellen. 
Modellen får ligga till grund för att beskriva problemet och för att hitta de ämnen som 
är bäst lämpade att följa inom miljögiftsövervakningen.303  

 
Problemet som antyds i citatet, som torde ha stor bäring på en modell som DPSIR – 
vilken går ut på att spåra en kausalförbindelse mellan en miljöpåverkan och ett 
miljögift (minns Jasanoffs Songlines från teorikapitlet) – är att naturens 
komplexitet sällan tillåter identifieringen av enstaka ämnen som upphov till 
miljöeffekter.304 På samma sätt förekommer formuleringar och liknelser som helt 
undergräver den allmänna bilden av helhetlig och övergripande kontroll, som 
exempelvis beskrivningen av problemområdet som ”den kemiska djungeln”.305  
  Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det finns en dubbelhet i det 
empiriska materialet, kring miljögiftsövervakningens funktion. Å ena sidan det 
intryck av övergripande kontroll och systematik som präglar de allmänna 
beskrivningarna av övervakningsverksamheten. Å andra sidan de kontinuerliga 
problematiseringar som görs utifrån de reala hinder som finns i vägen för den på så 
vis konstituerade ideala funktionen. Å ena sidan ett systematiskt och ordnat 
angreppssätt i områdesspecifika rapporter, vilket i viss mån bidrar till intrycket av 
ett holistiskt perspektiv; å andra sidan framhållandet av den begränsade karaktären 
på varje undersökning i förhållande till tid och rum, och undersökningens 
endimensionalitet i förhållande till problemområdets komplexitet. Å ena sidan 
långtgående generaliseringar och ansatser till bedömningar av ett ”allmänt 
miljötillstånd”; å andra sidan påpekanden om att undersökningarna endast är 
preliminära, och att miljögiftsövervakningen bara utgör en del av ett betydligt 
större system. Det finns härvidlag anledning att återkoppla till Lundqvists 
historiska undersökning av Naturvårdsverkets tillkomst år 1967. Som nämndes i 
slutdiskussionen på föregående kapitel visar Lundqvist att det redan från början 
fanns inbyggt en dubbelhet, eller splittring, i beskrivningen av myndighetens 
verksamhetsområde. Å ena sidan förklarades detta förutsätta en holistisk syn på 
naturen och en operationell logik som alltid utgick från en samlad, 

303 Bremle, G (2006), s. 13. 
304 Möjliga undantag är väl klassiska miljögifter som bly, DDT och PCB. 
305 Naturvårdsverket (2007), s. 33. 
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naturvetenskapligt grundad analys av ekosystemens interaktion och samband; å 
andra sidan ansågs ett sådant holistiskt angreppssätt vara praktiskt ogenomförbart. 
Istället var det en avvägningsprincip från fall till fall som betraktades som den enda 
framkomliga vägen för Naturvårdsverket. 306  Bevarandet av den här strukturella 
dubbelheten kan väl förklara hur myndigheten ännu idag pendlar mellan 
beskrivningar av vad som idealt sett borde göras, och ett praktiskt handlande som 
skiljer sig avsevärt från det idealet.  
  En annan motsättning existerar mellan förväntningarna på miljögiftsöver-
vakningen att den ska agera som varningssystem för framtida problem, och den 
begränsade möjlighet till flexibilitet som systemet tillåter. I genomgången av den 
nationella miljögiftsövervakningen 2007 står exempelvis att läsa ”att en av de 
viktigaste […] funktionerna inom området miljöövervakning är att se trender och 
mönster i sammansättning och förändring, långt innan risk för negativ påverkan 
föreligger.” 307  I samma genomgång konstateras emellertid att ”potentialen att 
förändra [är] relativt begränsad, om inte anslagstilldelningen samtidigt utökas.”308  
  Innan vi går vidare är det viktigt att nyansera påståendet tidigare om att Natur-
vårdsverkets undersökningsrapporter präglas av ett systematiskt angreppssätt som 
signalerar en holistisk ansats i miljögiftsövervakningen. Det är riktigt att så sker, 
och det ligger i linje med vad till exempel enhetschef Manuela Notter framhåller 
som övervakningens uppgift: att ”beskriva tillståndet i miljön på ett övergripande 
sätt”. 309  Samtidigt är detta endast ena sidan av det här systematiska tillväga-
gångssättet. I ett annat perspektiv är det nämligen resultatet av en pragmatisk, 
målorienterad systemlogik som genomsyrar all miljögiftsövervakning på Natur-
vårdsverket. Denna går ut på ett periodiskt inriktat arbete med regelbundet 
uppdaterade, specifika uppdrag i form av tidsseriemätningar eller screeningunder-
sökningar, alltid inriktade på enskilda ämnen. Till stor del är arbetet med andra ord 
bestämt av nödvändigheten att bland tusentals ämnen och oändliga problemkom-
plex, välja ut ett antal att fokusera på, och välja bort allt annat. Därmed framstår 
också idén om miljögiftsövervakningen som en ”övergripande” kontrollmekanism 
något paradoxal. Det är förvisso en ”allmän”, ”generell” bild av miljötillståndet 
som eftersträvas, men på ett område präglat av omättliga kunskapsbehov och stor 
osäkerhet kan en sådan bild endast bygga på punktvisa, ytliga undersökningar.  
 

Ett pragmatiskt, målfokuserat och begränsat arbete 
Den pragmatiska, målfokuserade rationaliteten har vuxit fram på Naturvårdsverket 
som den organisatoriskt mest framkomliga för att utifrån resurserna inrätta 
miljöövervakningssystemet enligt det politiska uppdraget.310 En sådan systematik 

306 Lundqvist, L (1971), s. 49ff., s. 104. 
307 Naturvårdsverket (2007), s. 51. 
308 Naturvårdsverket (2007), s. 53.    
309 Intervju med Manuela Notter 3/6-09. 
310 Se t.ex. Thelander, J & Lundgren, L (1989): Nedräkning pågår: Hur upptäcks miljöproblem? Vad händer 
sedan?, s. 56ff.; Lundgren, L (1989): Miljöpolitik på längden och tvären: Några synpunkter på svensk miljövård 
under 1900-talet., s. 87. 
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innebär med nödvändighet att andra organisatoriska former väljs bort. I 
Naturvårdsverkets återrapportering angående ett förslag till utbyggnad av 
miljöövervakningens early warning-funktion förklaras målkonflikten bland annat så 
här:  
 

När det gäller miljöövervakningens ’hårda kärna’ – de löpande mätprogrammen 
bedrivna av anställd personal – så kräver övervakning för miljömålsuppföljning (och 
internationell rapportering) å ena sidan och övervakning för upptäckt av nya miljöhot 
å den andra helt olika strategier för effektiv datafångst.311  

 
Det riktiga i gällande prioriteringsordning motiveras därefter med att resurserna är 
begränsade:  
 

Vi anser inte att en större upprioritering av miljöövervakningens mätprogram i 
riktning mot att bättre signalera nya miljöhot bör ske utan att stora nya resurser tillförs 
miljöövervakningen. Det är viktigare att följa upp redan kända miljöproblem och det 
målstyrda arbetet att komma till rätta med dem.312  

 
Rapporten förklarar vidare:  
 

För att anomalier i omvärlden, vilka kan indikera nya miljöhot, ska kunna upptäckas, 
är det rimligt att miljöövervakningsprogrammen är utformade med denna uppgift i 
åtanke. Så är, med vissa undantag, inte fallet med dagens miljöövervakning. Tvärtom 
har denna uppgift varit medvetet nedprioriterad. [Det aktuella arbetssättet innebär] 
sammantaget en fokusering på att följa upp kända miljökvalitéer, kända hot, och 
förväntade effekter av antagna åtgärdsmål [kursiv i original]. Inte direkt en inriktning 
som stämmer väl med ett brett varningssystem för mer eller mindre okända eller 
hastigt uppdykande miljöhot.313  

 

Här handlar det alltså om att prioritera ett pragmatiskt, målfokuserat arbetssätt 
framför en mer förutsättningslös ansats. I rapporten görs bedömningen att det finns 
mer att vinna med den redan utarbetade systematiken än med en systemomläggning 
mot en öppnare inriktning, under förutsättning att det inte sker en radikal för-
ändring i Naturvårdsverkets resurstilldelning. I det här resonemanget återfinns 
kärnan i det som jag redan tidigare i detta kapitel identifierat som Natur-
vårdsverkets fundamentala dilemma när det gäller miljögiftsövervakning, nämligen 
beroendet av en systematik som endast tillåter undersökningen av ett fåtal ämnen 
samtidigt som kunskapen finns om existensen av en till största delen outforskad 
”kemisk djungel”, där ämnen samverkar med varandra i okända processer.  
   Samma uppfattning om Naturvårdsverkets systemlogik som av nödvändighet 
präglad av pragmatisk måluppföljning, kommer till uttryck i intervjuerna med mina 
informanter. Tidigare citerades Jonas Rodhes, ansvarig för screeningprogrammet, 

311 Naturvårdsverket (2005b), Missiv, Återrapportering angående Förslag till åtgärder för att säkerställa att 
signaler från miljöövervakningen m.m. om påverkan som kan hota miljö och hälsa fångas upp, värderas och 
hanteras, s. 1. 
312 Naturvårdsverket (2005b), s. 1. 
313 Naturvårdsverket (2005), s. 6ff.  
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förklaring av miljögiftsövervakningen som ett ”cykliskt” arbetssätt, inriktat på 
uppföljningen av specifika mål. Det är tydligt att fokuseringen på ett systematiskt, 
målbundet arbetssätt innebär ett samtidigt klargörande om miljögiftsövervak-
ningens begränsningar. Manuela Notter har redan citerats när hon understryker 
miljöövervakningens rent problemidentifierande funktion och dess trots allt 
begränsade roll i en större helhet. Rodhe förklarar å sin sida miljöövervakningens 
roll som bestående i att ”ta fram tillförlitliga, lättillgängliga och relevanta data om 
halter i miljön, som sen i sin tur ska kunna användas i miljöskyddsarbetet.”314 Axel 
Hullberg, som arbetar med miljögiftshandläggning, beskriver screeningen som 
undersökningar av ”engångskaraktär, ett fåtal prover kanske, begränsat antal platser 
osv. Så det är ju mer en första snapshot, eller vad man vill likna det vid, för att få 
en första bild av: ’kan det här tänkas bli ett problem eller inte?’”315Screeningens 
snapshot-karaktär understöds av Rodhe: ”Inte minst screeningen, det e ju lite 
snapshot, sådär. Det är ju inte någon fullständig bild, inte på långa vägar, absolut 
inte.” Han utvecklar, på ett sätt som är talande för den systemlogik som präglar 
miljögiftsövervakningen i stort, ett resonemang om hur screeningen fungerar: ”Det 
finns ju så mycket ämnen, så man måste ju ha ett pragmatiskt angreppssätt… men 
då har vi ju i alla fall någonting om det, innan visste vi ju ingenting”.316 Den här 
beskrivningen kompletterar Notters förklaring om miljögiftsövervakningens 
uppgift att söka efter potentiella problem, som ska undersökas vidare och eventuellt 
åtgärdas i senare led av andra instanser.  
  Såväl när funktionen är att ta snapshots i naturen, vilket alltså framförallt är 
screeningprogrammets ansvar, som när det gäller regelbundna mätningar över 
längre tid, är det miljögiftsövervakningens huvudsakliga uppgift att göra haltmät-
ningar och jämföra dessa med tabeller över redan fastlagda effektnivåer. Som Jonas 
Rodhe förklarar motivet bakom haltmätningarna: ”Det som är intressant är hur man 
hittar halter i förhållande till riktvärdena.” 317  Sådana riktvärden utgår från de 
effektstudier som gjorts på ämnet i laboratorium, och i regel gäller det att man gjort 
tester på i vilken dos ämnet ger upphov till skador på kräftdjur, för att sedan via en 
säkerhetsfaktor dra slutsats om en generell effektnivå. I de fall effektstudier saknas 
kan haltmätningen ändå fylla en funktion i den kumulativa kunskapsproduktion 
som miljöövervakningen ofta beskrivs som.  

  Avslutningsvis angående Naturvårdsverkets pragmatiska förhållningssätt i sin 
verksamhet och till den problembild man har att göra med, är det belysande att 
återigen koppla till Lundqvists studie av myndighetens tillkomst. Det fanns redan 
från början, påpekar Lundqvist, ett antal premisser som utgjorde grunden för 
Naturvårdsverkets verksamhet. Det gäller bland annat den redan nämnda 
avvägningstanken (det vill säga att ekonomiska intressen alltid måste vägas in, och 
därtill väga tungt), bristen på sanktionsmöjligheter – verket hade redan från början 
en primärt rådgivande funktion – och en starkt begränsad budget i förhållande till 

314 Intervju med Jonas Rodhe 15/6-09. 
315 Intervju med Axel Hullberg 15/6-09. 
316 Intervju med Jonas Rodhe 15/6-09. 
317 Intervju med Jonas Rodhe 15/6-09. 
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de problem som identifierades.318 Ur dessa premisser är det enkelt att härleda det 
pragmatiska förhållningssätt i Naturvårdsverkets operativa logik som alltså verkar 
vara strukturellt betingat. Det är en pragmatik som, bortsett från vad den innebär 
ifråga om verksamhetsinriktning, också bör kunna ge grogrund för en inställning 
jag funnit hos mina informanter, och som kommer till uttryck i Naturvårdsverkets 
rapporter, enligt vilken den samlade kemikalieproblematiken är för stor och 
komplex för myndigheten att kunna ta grepp om.319 

 

Miljögiftsövervakning som ett sisyfosarbete? 
Det finns ytterligare en aspekt som förstärker diskrepansen mellan idealet av ett 
övervakningssystem som skyddar miljön från det mänskliga samhällets skadliga 
produkter och övervakningens begränsade praktik. Det gäller förmågan att utifrån 
de varningstecken som systemet identifierar vidta effektiva åtgärder. Manuela 
Notter är till exempel noga med att understryka att miljögiftsövervaknings uppgift 
främst består i att identifiera hot, inte att åtgärda dem. Jonas Rodhe uttrycker en 
farhåga om att detta ibland kan vara något av ett sisyfosarbete:  

 

Ibland kan man bli fundersam om det inte är så att vi identifierar något ämne, och så 
går den lagliga processen och det internationella arbetet, och det tar en viss tid, ett par 
år, kanske tio, kanske mer, innan det egentligen förbjuds på något sätt, storskaligt. Och 
då kanske det poppar upp något annat som är extremt snarlikt, men som kanske 
definitionsmässigt är ett helt annat ämne, men där man egentligen mer eller mindre 
kan se att vi kommer ha väldigt snarlika egenskaper i miljön. Men då ska det där 
tröskas igenom nästa varv. Jag kan inte avgöra det själv, men jag kan ha den 
farhågan.320 

 

   * * * 

 

Den tydliga ambitionsbegränsningen som här har konstaterats kontrasterar mot den 
samtidigt närvarande idén om ett holistiskt angreppssätt och strävan efter en över-
gripande kontroll av ett allmänt miljötillstånd. Uppenbart är också att gränsdrag-
ningen gentemot forskarvärlden med dess helt annorlunda möjligheter till fördjup-
ning och förnyelse, vilken tidigare konstaterats, ligger helt i linje med den här 
ambitionsbegränsningen. Kontrasten mellan helhetssträvan å ena sidan och klar-

318 Lundqvist, L (1971), s. 125ff., s. 83. 
319  Lundgren, då på Naturvårdsverket, skriver också om diskrepansen mellan myndighetens pragmatiska 
angreppssätt och den komplexa problembilden: ”Många ämnen bidrar till försurningen, många gaser bidrar till 
växthuseffekten. Källorna är ännu fler. Många små bidrag leder till en stor summaeffekt. Det är inte lätt att 
komponera åtgärder. Det handlar om åtgärdspaket. Vi har annars varit bra på ett-ämne-i-taget” (Lundgren, L, 
1989, s. 67).  
320 Intervju med Jonas Rodhe 15/6-09. 
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görandena om övervakningens begränsningar å den andra, behöver emellertid inte 
betraktas som paradoxal. Snarare kan den ses som en logisk organisatorisk lösning 
på ett omöjligt problem: att med begränsade resurser övervaka ett problemområde 
av oöverskådlig karaktär. Det uppstår en spänning mellan å ena sidan uppfattningen 
om miljögiftsområdets oöverskådlighet och övervakningens begränsade möjlig-
heter, och å andra sidan strävan efter att skapa en ”generell” bild av tillståndet i 
miljön. Det organisatoriska resultatet av den här spänningen är alltså att man utifrån 
punktvisa mätningar, med stor spridning i tid och rum, söker dra generaliserande 
slutsatser om ett allmänt miljötillstånd.  
  Det är också möjligt att återigen identifiera kontrasterande natursyner i 
föregående analys. Skillnaden är markant mellan till exempel uppfattningen om 
miljögiftsövervakningens begränsade möjligheter att säga något definitivt, och 
beskrivningen av miljöövervakningens uppgift som bestående i att ge ett kvitto på 
att naturen mår bra, eller mellan karakteriseringen av screeningsresultaten som 
preliminära och efemära, och uppfattningen om screeningsverksamheten som en 
metodisk avbetning av ämnen från en finit lista. Det är den bekanta dikotomin 
mellan å ena sidan naturen som något kontrollerbart och ändligt, och å andra sidan 
naturen som undandragande och okontrollerbar.  
  Den logik som beskrivits, som alltså uppstår som ett resultat av spänningen 
mellan den holistiska målsättningen med övervakningen å ena sidan, och dess 
reella förutsättningar å den andra, föder i sig en praktik som ska behandlas i 
följande kapiteldel. Det är en praktik som lika väl kan beskrivas som resultatet av 
krocken mellan de två olika natursyner som också har identifierats. Det jag talar om 
är ett ständigt arbete med att prioritera fram de ämnen som nuvarande kunskap 
pekar ut som mest relevanta för undersökning, och de matriser och konkreta 
mätplatser som bäst lämpar sig för sådana undersökningar. Behovet av att kunna 
fälla generella omdömen om miljötillståndet på ett problemområde av närmast 
oändligt komplex karaktär, ökar med självklar logik behovet av att göra ordentliga 
prioriteringar. Vilka undersökningar tillåter de mest representativa slutsatserna? På 
samma vis kan alltså det här prioriteringsbehovet betraktas mot bakgrund av de två 
divergerande natursynerna: uppfattningen om en okontrollerbar och till stora delar 
okänd natur, möter uppfattningen att denna natur likväl ska mätas, kontrolleras och 
kartläggas. Som en följd uppstår behovet att prioritera fram, bland massan av 
osäkra data, de områden som låter sig mätas, och som antas säga något viktigt om 
helheten.  

 

Ett oupphörligt prioriteringsarbete 
Efter att ha analyserat de kontrasterande bilder av miljögiftsövervakningens funk-
tion som kommer till uttryck i det empiriska materialet landade jag i konstaterandet 
att Naturvårdsverkets arbete på området präglas av ett pragmatiskt, målorienterat 
arbetssätt som innebär begränsningar i möjligheten att titta bortom de ramar som 
den utarbetade systematiken ställer upp. I följande del kommer jag att ägna mig åt 
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en annan aspekt av verksamheten som är intimt förknippad med systematiken, 
nämligen behovet av att prioritera ämnen för undersökning. 
  Den pragmatiska verksamhetslogiken är alltså resultatet av de krav som 
ställs på miljögiftsövervakningen i politiska regleringsbrev och de gränser för 
verksamheten som bestäms av budget. Resursförutsättningarna är också en ständigt 
närvarande faktor i Naturvårdsverkets rapporter och verksamhetsbeskrivningar, så 
till den grad att arbetet med att prioritera den utifrån kunskapsläget mest relevanta 
undersökningen framstår som en helt central aspekt av miljögiftsövervaknings-
arbetet.  
  De rapporter som Naturvårdsverket publicerar ger uttryck för en väldigt 
hög grad av reflexivitet kring miljögiftsövervakningens möjligheter och 
begränsningar, och det är rimligt att anta att det ständiga behovet av prioriteringar 
och rationaliseringar på de miljögiftsövervakande enheterna i viss mån framtvingar 
en sådan självgranskning. Medvetenheten som härmed kontinuerligt kommer till 
uttryck i rapporter och verksamhetsbeskrivningar om de hinder som ligger i vägen 
för en miljögiftsövervakning som verkligen fungerar enligt idealet, bidrar i hög 
grad till att grumla den här idealbilden.  
  Exempel på det allestädes närvarande prioriteringsbehovet utgörs bland annat 
av underlagsrapporten till 2007 års översyn av den nationella miljögiftsövervak-
ningen. Ett av rapportens huvudfokus är framtagandet av mer effektiva kriterier för 
att avsluta tidsserier, och andra kostnadsbesparande åtgärder. Som en premiss för 
arbetet anges att det finns så många ämnen och potentiella miljögifter i miljön att 
någon form av helhetlig kartläggning förefaller helt orimlig.321 Därför blir en helt 
central aspekt av miljögiftsövervakningen framtagandet av kriterier för att bedöma 
vilka ämnen som är ”bäst lämpade” att följa inom miljögiftsövervakningen. 

 

Vad styr prioriteringarna? 
Enhetschef Notter förklarar hur prioriterings- och utredningsarbetet som ligger till 
grund för den årliga budgeteringen går till:  
 

Det pågår ständigt utredningar om övervakning, om områden där det brister - det finns 
till exempel på genetisk övervakning, på främmande arter – det finns en massa 
områden som övervakning brister, där vi egentligen inte har någon övervakning. Så 
det är ständigt nya övervakningar och de slutar alltid i att det behövs 
medelförstärkning, och sen så följer Naturvårdsverket upp det i sin anslagsframställan 
som man lämnar varje år om vad man behöver för pengar. Och varje år så försöker vi 
lyfta fram de argument som finns för att det ska öka anslaget. Och hittills har vi i alla 
fall lyckats hålla det konstant men inte, inte fått speciellt mycket ökning mer än de här 
20 miljonerna vi fick för två år sedan.322  

  
Redogörelsen signalerar en uppfattning om ett övervakningssystem där pengarna 
aldrig egentligen räcker till, vilket ligger i linje med hennes tidigare citerade 

321 Bremle, G (2006), s. 13 
322 Intervju med Manuela Notter 3/6-09. 
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beskrivning av kunskapsbehovet på området som ”omättligt”. Hon förklarar vidare 
generellt hur nedskärningsprocessen ser ut när budgeten minskas eller av andra skäl 
inte täcker den planerade verksamheten. I sådana fall får i regel en referensgrupp 
från varje programområde tala för sin sak, varefter beslut fattas om på vilka 
områden nedskärningar ska ske. Det är svårt att helt lägga ned en verksamhet, 
Notter, varför resultatet av nedskärningar brukar bli vad hon kallar ”osthyveln 
hellre än tårtbitsperspektivet” 323, det vill säga att nedskärningar görs över hela 
spektrumet.  
  Detta säger något viktigt om miljögiftsövervakningens logik som kontroll-
mekanism. På beslutsnivå prioriteras alltså, enligt Notter, i regel en viss bredd 
framför ett visst djup i de fall som nedskärningar behöver göras. Rimligen, menar 
jag, kan detta förhållande spåras till målet att utöva en övervakning som beskriver 
ett ”allmänt” miljötillstånd och som ger en ”generell” bild av miljögiftssituationen. 
Med en viss bredd i mätmatriserna, som motsvarar programområdesindelningen 
med Fjäll, Sötvatten etc, går det i princip alltid att hävda att undersökningarna ger 
just en sådan generell bild, alldeles oavsett hur stort det deduktiva hoppet är mellan 
mätnivå och slutsats.  
  Prioriteringsarbetet styrs alltså delvis av behovet att respektera varje referens-
grupps talan för den egna saken, liksom det identifierade behovet av att hålla en 
bredd i angreppssättet för att se till att hela programområden inte ställs helt utan 
övervakning. Samtidigt talar Notter i följande citat för att det ibland kan vara att 
föredra att faktiskt lägga ner en hel verksamhet, hellre än att begränsa möjligheten 
till utvecklingsarbete. Utvecklandet av nya metoder och annan förnyelse är 
nämligen helt nödvändigt för en effektiv övervakning: 
 

Det har ju hänt en gång, att vi fick dra ner på allt utvecklingsarbete under ett par år. 
Det går kanske att göra så ett par år, men det går inte i längden, för man måste liksom 
hitta nya former, man måste följa med i utvecklingen, så jag tror inte det går att göra 
så mer än, ja två år. Sen måste man ta bort något för att utveckla resten. Jag tycker nog 
att då ska man försöka ta bort någon verksamhet, det får svida men…324  

 
Det som styr en sådan prioritering är enligt Notter bedömningen om att kunskapen 
på området är tillräcklig för att ett sådant beslut ska kunna fattas:  
 

Till exempel inom området Försurning, där vet vi ganska mycket. Det är ett område vi 
har hållit på med länge. Kanske är det så att man bestämmer sig för att: ’ja, vi kollar 
det på miniminivå, kanske vi kan tjäna ganska mycket’. Det kanske ändå är så att, så 
länge vi vet att nedfallet håller sig på den här nivån, då vet vi att de där sjöarna är 
försurade, vi vet att den här marken är så försurad, och vi vet att de där krypen 
försvinner och sådär. Så vi kan systemet så pass mycket, vi har hållit på med 
övervakningen så länge så att man kanske inte behöver kolla i alla delar.325 

 
Med det sista ciatet är vi tillbaka i diskussionen som följde på avsnittet om 
Naturvårdsverkets problemidentifierande funktion. Prioriteringsarbetet är förvisso 

323 Intervju med Manuela Notter 3/6-09. 
324 Intervju med Manuel Notter 3/6-09. 
325 Intervju med Manuel Notter 3/6-09. 
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en framtvingad logik, i den bemärkelsen att en ambitiös målbeskrivning krockar 
med ett problemområde av fundamental osäkerhet. Samtidigt ska det framhållas 
vilken makt som ligger i de här prioriteringarna, i att kunna peka ut vilka ämnen 
som ska filtreras fram för närmare undersökningar och – framförallt – vilka som 
inte ska prioriteras.  
 

Osäkerhet: en resursfråga? 
Begränsningen i resurser framträder, inte särskilt överraskande, som en konstant 
faktor i miljögiftsövervakningens praktik. Nedskärningar är problematiska inte bara 
därför att det framtvingar svåra beslut om kapade verksamheter, utan även därför 
att det finns ett stort värde i en stabil budget. Manuela Notter förklarar det här 
värdet med att miljöövervakning ger ordentliga resultat först över lång sikt, att det 
krävs ett långsiktigt perspektiv för att kunna identifiera en tidstrend, och att 
nedskärningar i en verksamhet som befinner sig under uppbyggnad riskerar 
innebära flera års bortkastad kompetensackumulation.  
  Det råder således ingen tvekan om att budgeten utgör en hämsko för 
miljögiftsövervakningen. Samtidigt ska det påpekas att det empiriska materialet 
också ger uttryck för en generell begränsning i ambitionerna gällande miljögifts-
övervakningens möjligheter, ett klargörande om att alla förväntningar på ett mer 
eller mindre heltäckande varnings- och skyddssystem är fåfänga.326 Både Notter 
och Jonas Rodhe ger uttryck för viss skepsis inför möjligheten att även på ett rent 
hypotetiskt plan radikalt utveckla miljögiftsövervakningssystemet genom en 
kraftigt utökad resurstilldelning. Rodhe: ”Det är inte självklart att det är bara bra 
med en massa pengar, i det här läget, det tror jag inte, då ska man prioritera på ett 
annat sätt också”327; Notter:  
 

Fast prover är ju också förenade med osäkerheter, och man kan ju inte stå där och ta 
prov hela tiden. Utan jag tror ju att idealet är någon slags kombination mellan att ha 
bra kunskap om orsakssamband…det är ju alltid en väldigt bra ingång…Men att ha 
bra och testade och verifierade modeller. Det innebär ju mer provtagning än idag, det 
gör det ju.328 

 
Medan en rimlig tolkning av det förra citatet är att det gäller screeningverk-
samheten specifikt och framförallt beror på att denna ännu befinner sig på ett 
relativt tidigt utvecklingsstadium, varför det troligen finns liten organisatorisk 
möjlighet att utnyttja ett kraftigt budgettillskott, så gäller Notters uttalande 
miljögiftsövervakningen generellt. Det tyder på en uppfattning om att området 
verkligen är oändligt ur kunskapssynpunkt och att osäkerheten är en aspekt av 
övervakningen som inte kan testas bort, och att det därför finns en begränsning i 
hur mycket mer effektivt det är möjligt att göra miljögiftsövervakningssystemet, 
oavsett budgetsituation.  

326 Se t.ex. Naturvårdsverket (2005), passim. 
327 Intervju med Jonas Rodhe 15/6-09. 
328 Intervju med Manuel Notter 3/6-09. 
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  Det finns i mitt empiriska material en tydlig linje som erkänner att miljö-
giftsområdet präglas av en viss fundamental osäkerhet som svårligen eller 
omöjligen går att bortförsäkra. Inriktningen på specifika, begränsade mål kan, som 
sagt, betraktas som en logisk organisatorisk respons på det erkännandet. Identi-
fieringen av en grundläggande osäkerhet, och ett omättligt kunskapsbehov, ska 
emellertid inte förväxlas med likgiltighet inför resurstilldelningen. Följande utdrag 
ur min intervju med Notter, gällande den relativt nyligen upptäckta potentiella 
miljöfaran med plastpartiklar från olika produkter, belyser svårigheten med en 
budget som inte räcker till:  
 

Jag: Är det vanligt att ni, till exempel frågan med plastpartiklar, att ni slår larm om det 
och får extra pengar? 
Notter: Nej. 
Jag: Händer det någonsin? 
Notter: Nej. Alltså inte får sådana saker, utan det är mera storskaligt, till exempel nu 
när vi fick de här extra 20 miljonerna, det var efter den här trutdöden, att det dog 
fåglar överallt, och man visste inte vad det berodde på. Så det var storskaligt, det är 
nästan aldrig på grund av ett enda ämne, utan det måste hanteras inom systemet.  
Jag: Hur hanterar ni då det här med plastpartiklar? 
Notter: Vi måste försöka gå vidare med det. Förhoppningsvis så kan det finnas någon 
forskare på FORMAS som nappar på det, via någon ansökan.329  

 
Citatet belyser framförallt vad som framstår som ett organisatoriskt glapp, vilket 
tidigare påpekats, mellan Naturvårdsverkets ansvarsområde och en tänkt andra 
instans, som rent organisatoriskt inte existerar men som i realiteten utgörs av 
forskningssfären.  
    
   * * * 
 
 
Så har ännu en aspekt adderats till den verksamhetslogik som det här kapitlet avser 
att teckna. Bortsett från avgränsning, ambitionsbegränsning och pragmatisk 
måluppföljning, präglas alltså Naturvårdsverkets miljögiftsövervakning av ett 
konstant prioriteringsarbete. Givet det tidigare identifierade behovet att begränsa 
verksamheten till en problemidentifierande roll kommer uppenbarligen inte projekt 
som betraktas som mer ambitiösa att prioriteras fram under den här ordningen. 
Sådana undersökningar beskrivs istället som en uppgift för forskningen. Detta inne-
bär inte per automatik att den övergripande ambitionen med miljögiftsövervak-
ningen kan anses vara begränsad även den. Det innebär inte heller att det finns ett 
motstånd mot förändringar; tvärtom innebär det kontinuerliga prioriteringsarbetet i 
sig att nya kriterier för hur ämnen ska prioriteras och plockas in och ut ur tidsserier 
ständigt behöver utvecklas.330 Vidare tillmäts utvecklingen av nya mätmetoder en 
väldigt stor betydelse på Naturvårdsverket. Emellertid torde det samtidigt vara svårt 
att undvika att de krav som begränsade resurser ställer på verksamheten cementerar 

329 Intervju med Manuel Notter 3/6-09. 
330 Se t.ex. Bremle, G (2006), s. 79ff. 
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den tröghet som redan av andra skäl är en del av miljögiftsövervakningssystemet. 
Den här systemiska trögheten ska behandlas i det följande.  
 

Ett trögrörligt system 
Den stora merparten av miljögiftsövervakningen på Naturvårdsverket utgörs av 
tidsserieövervakning där klassiska miljögifter som PCB, DDT och tungmetaller 
följs i regelbundet återkommande mätningar.331 De nämnda ämnena uppvisar en 
stadigt nedåtgående haltkurva sedan dess utfasning ur den nationella produktionen, 
men de senaste åren har en utplaning i kurvan kunnat iakttas. I en kartläggning av 
källor till oavsiktligt bildade ämnen står att läsa att minskningen av dioxin och 
PCB, trots produktionsförbud, på vissa ställen i miljön ”sannolikt upphört eller till 
och med förbytts i en ökning”.332 
  Den budgetära fokuseringen på tidsserieövervakningen av klassiska miljögifter 
innebär att miljögiftsövervakningssystemet inordnas efter en långsiktig, trögrörlig 
arbetslogik.333 Därtill kan det konstateras att det är ett system beroende av en viss 
fördröjning, då det ofta förutsätter att ett ämne hunnit få effekter i miljön för att 
dess inkorporering i en tidsserie ska anses motiverad. Fallen PCB och DDT kan 
emellertid betraktas som exempel på att en sådan fördröjning trots allt är 
acceptabel, eftersom de djurpopulationer som var främst drabbade av dess effekter 
har uppvisat en klar återhämtning sedan ämnenas utfasning. Det långsiktiga 
arbetssättet är också något som ofta framhålls som unikt för Sverige och som 
nödvändigt för att antropogena miljöförändringar ska kunna skiljas från naturliga 
dito.334  
  Det ska även understrykas att trögrörligheten i Naturvårdsverkets miljööver-
vakning är strukturellt betingad, eftersom den från allra första början på 1960-talet 
varit uppbyggd efter vissa premisser som endast medgett en långsiktig övervakning 
som inte tillåtit stora förändringar. Statsvetaren Anders Duit har beskrivit det här 
förhållandet i sin undersökning av miljövården som institution, i vilken han också 
redogör för reformeringen av miljöpolitiken under 90-talet, med bland annat 
miljömålssystemet och den därtill hörande decentraliseringen av förvaltningen, som 
ett till stora delar misslyckat försök att anpassa miljöförvaltningen till de nya 
problem som identifierats (diffusa utsläpp istället för punktutsläpp, osv).335 
 

Målkonflikt 
Den långsiktighet och tröghet som byggts in i övervakningssystemet verkar 
emellertid samtidigt svår att förena med vissa aspekter av miljöövervakningens 

331 Bremle, G (2006), s. 14. 
332 Naturvårdsverket (2005c), Rapport 5462, Kartläggning av källor till oavsiktligt bildade ämnen, s. 8.  
333 Naturvårdsverket (2005), s. 6. 
334 Naturvårdsverket (2007), s. 22. 
335 Duit, A (2002), s. 233-235.  
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målformuleringar. I 2007 års revision av den nationella miljögiftsövervakningen 
står till exempel:  
 

En viktig uppgift för miljöövervakningen är att avslöja nya, hittills okända 
miljöstörningar. Avsikten med miljöövervakningen är att registrera eventuella 
kvalitetsförändringar i naturmiljön och därav [sic] kunna ge ett kvitto på att 
miljöarbetet leder till en bättre eller sämre miljö.336  

 
I samma text påpekas även att det finns ett behov av ytterligare data, vilket ställer 
”nya krav” på miljöövervakningen. 337  Även i underlagsrapporten till nämnda 
revision lyfts behovet fram av en ny strategi som utgår från en förändrad 
problembild av diffus miljöpåverkan. 338  Det är emellertid svårt att se hur den 
begreppsram som där lyfts fram för hur miljögiftsproblematiken ska förstås och 
hanteras – DPSIR-modellen – på ett praktiskt sätt ska kunna bidra till att identifiera 
”nya, hittills okända miljöstörningar”. Kraven på föränderlighet och flexibilitet 
verkar också vara svåra att gå tillmötes utan förändringar i finansieringen. I 
rapporten inför ett nytt program för nationell miljögiftsövervakning görs bedöm-
ningen att ”potentialen att förändra [är] relativt begränsad, om inte anslags-
tilldelningen samtidigt utökas”.339  
  I ovan nämnda revision läggs grunden till en framtida strategi för 
miljögiftsövervakningen.340 I denna står det klart att tidsserier fortfarande utgör en 
central del av övervakningen och att provbanken bör fortsätta utvecklas. Tids-
seriens fortsatt viktiga ställning inom miljögiftsövervakningen innebär att det 
långsiktiga arbetssättet med fokus på ett antal specifikt utvalda, särskilt farliga 
ämnen utgör stommen även i den här nya strategin.  Även provbanken måste 
betraktas som en del av det tröga systemet, eftersom det är en mätningstyp som är i 
allra högsta grad passiv till sin karaktär och som inte har funktionen att slå larm om 
eller identifiera nya typer av miljöhot och miljöförändringar. Samtidigt skiljer sig 
provbanken från tidsserien på så vis att den inte låser sig mot specifika ämnen utan 
har en förutsättningslös utgångspunkt. Idén är alltså att banken ska kunna användas 
för retrospektiva studier när väl ett nytt miljögift har identifierats, för att en 
tidstrend ska kunna fastställas.  
  Den begränsade förändringspotentialen står i skarp kontrast till det som är ett 
uttalat syfte med miljögiftsövervakningen, nämligen att på ett tidigt stadium 
identifiera processer i miljön vilka kan leda till oåterkallelig skada på ekosystem. 
Till exempel står det att läsa i Naturvårdsverkets miljögiftsövervakningsrevision att 
en av de viktigaste funktionerna med övervakningssystemet är ”att se trender och 
mönster i sammansättning och förändring, långt innan risk för negativ påverkan 
föreligger”.341 Det vanliga är att screeningprogrammet framhålls som den del av 

336 Naturvårdsverket (2007), s. 14. 
337 Naturvårdsverket (2007), s. 33. 
338 Bremle, G (2006), s. 12; Diffus miljöpåverkan innebär miljöpåverkan som inte kan spåras till en enskild 
punktkälla, utan som sker via långväga luft- och vattentransport, m.m.  
339 Naturvårdsverket (2007), s. 53. 
340 Naturvårdsverket (2007), s. 3. 
341 Naturvårdsverket (2007), s. 51. 
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övervakningssystemet som har störst möjlighet att utföra den funktionen. I samma 
text står det till exempel:  
 

En klar ’early warning’-karaktär har miljögiftsövervakningens screeningprogram. 
Screeningundersökningarna, som är ett komplement till mätningar av redan kända 
miljöföroreningar, är inriktade på att finna nya miljögifter i prover där de kan antas 
finnas.342  

 
Det här understöds bland annat av Jonas Rodhe: ”Ja, lite en sådan [early warning] 
funktion finns det ju i screeningen också. Det har varit en bra form för att fånga upp 
det [nya miljöfarliga ämnen]”.343 Samtidigt framgår det i såväl intervjuer som i 
rapporter att early warning-funktionen till stor del är en orealistisk förhoppning, 
svår eller omöjlig att implementera i praktiken. Manuela Notter säger till exempel 
om idén om ett sådant varningssystem:  
 

Nej, jag tror inte på det. Möjligen att screeningundersökningarna är en del i en sådan 
[mekanism], på grund av att ämnet anses som en riskfaktor, så kan vi bidra till att 
säga: ’ok, nu ser vi det i miljön, i de här halterna. Stiger det eller sjunker det?’ Det kan 
vi kolla.344  

 
Rodhe säger vidare:  
 

Det här med early warning är väl kanske någonting vi inte har varit så bra på. Eller, 
jag tror väl inte att vi har fokuserat så mycket på det egentligen. Men lite mer 
historiskt sett så har det inte varit vårt huvudsakliga fokus, det tror jag inte.345 

 
På min fråga om möjligheten att inrätta en effektiv sådan mekanism, svarar Axel 
Hullberg: ”Nej, det är väldigt svårt, det tror jag. Men screening av miljögifter, det 
är ett väldigt bra sätt att jobba, det tror jag absolut.”  
  Det trögrörliga miljögiftsövervakningssystemets oförenlighet med idén om en 
early warning-funktion bekräftas av den rapport som 2005 utformas av 
Naturvårdsverket just i syfte att undersöka möjligheterna till utvecklingen av en 
sådan mekanism.346 Idealbildens oförenlighet med verklighetens praktik utgör en 
av rapportens huvudteser. Här konstateras att early warning som idé och 
målsättning aldrig lämnat det politiska måldokumentets abstrakta nivå och börjat 
omvandlas från generella formuleringar till konkreta verksamhetsriktlinjer. En 
grundläggande förklaring till detta som framhålls är att early warning-funktionen, 
för att kunna bli verklighet, skulle kräva en radikalt annorlunda struktur på 
miljöövervakningssystemet:  
 

342 Naturvårdsverket (2007), s. 32. 
343 Intervju med Jonas Rodhe 15/6-09. 
344 Intervju med Manuela Notter 3/6-09. 
345 Intervju med Jonas Rodhe 15/6-09. 
346 Redan i sin rapport om svensk miljöpolitisk 1900-talshistoria ifrågasätter dåvarande avdelningschefen på 
Naturvårdsverket, Lars J. Lundgren, om miljömyndigheterna i Sverige är tillräckligt flexibla för att svara på 
miljöhot som inte hade identifierats när miljöövervakningssystemet etablerades (Lundgren, L, 1989, s. 87). Där 
ifrågasätter han också möjligheten till att inrätta ett fungerande early warning-system (s. 63).  
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För att anomalier i omvärlden, vilka kan indikera nya miljöhot, ska kunna upptäckas, 
är det rimligtvis viktigt att miljöövervakningsprogrammen är utformade med denna 
uppgift i åtanke. Så är, med vissa undantag, inte fallet med dagens miljöövervakning. 
Tvärtom har denna uppgift medvetet varit nedprioriterad.347  

 
Citatet antyder förvisso att early warning som idé betraktas som teoretiskt möjlig 
av rapportförfattarna, åtminstone hävdas inte motsatsen. Mer intressant är emeller-
tid sista meningen. Återigen illustreras här prioriteringsfrågans grundläggande 
betydelse i miljögiftsövervakningsverksamheten. Anledningen till att early 
warning-funktionen medvetet nedprioriterats är helt enkelt att ökad medeltill-
delning till utvecklandet av en sådan mekanism skulle ta medel från den mer 
reguljära miljögiftsövervakningen. Detta betraktas av rapportförfattarna inte som 
något önskvärt:  

 
Vi anser inte att en större upprioritering av miljöövervakningens mätprogram i 
riktning mot att bättre signalera nya miljöhot bör ske utan att stora nya resurser tillförs 
miljöövervakningen. Det är viktigare att följa upp redan kända miljöproblem och det 
målstyrda arbetet att komma till rätta med dem.348  

 
En av rapportens slutsatser är att det inte ”är realistiskt att miljöövervakningen för 
sig själv kan utvecklas till ett rimligt heltäckande varningssystem, även om den kan 
bli en viktig nod i ett sådant system”.349  
  I rapporten identifieras framförallt två strukturella faktorer i det existerande 
miljöövervakningssystemet som utgör ett hinder för en early warning-funktion. För 
det första:  
 

Miljöövervakningens stationsnät utgör glesa stickprov i rummet [kursiv stil i original, 
min anmärkning]. Anomalier med liten geografisk utsträckning […] kommer mycket 
sällan att upptäckas genom de ordinarie miljöövervakningsprogrammen. 

 
; för det andra:  

 
Miljöövervakningens mätprogram är också vanligtvis glesa i tiden [kursiv i original, 
min anmärkning]. Om det rör sig om en anomali med stor utsträckning i rummet, och 
om den är lätt att observera, så kommer informationen säkerligen in via andra vägar 
först, och ett larm från miljöövervakningens fältpersonal […] vore poänglöst.350  

 
Den hypotetiska möjligheten att införa ett fungerande early warning-system är av 
rapporten att döma av underordnat intresse så länge budgetläget inte drastiskt 
förändras, eftersom det skulle innebära en icke önskvärd nedprioritering av den 
logik som för närvarande styr miljöövervakningen, nämligen indikatorbaserad 
miljömålsuppföljning.351  Mellan dessa två logiker råder med andra ord en konflikt 
som är olöslig så länge prioriteringskraven är oförändrade.  

347 Naturvårdsverket (2005), s. 6. 
348 Naturvårdsverket (2005b), s. 1. 
349 Naturvårdsverket (2005), s. 3. 
350 Naturvårdsverket (2005), s. 19. 
351 Naturvårdsverket (2005), s. 12. 
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  De två delar av miljögiftsövervakningen som i utvärderingen utpekas som 
möjliga att inrikta mot nya typer av miljöhot och förändringar i miljön är 
screeningen och effektstudien. 352  Bortsett från några effektstudier inom 
programområdena Hav & Kust och Hälsorelaterad miljöövervakning finns det inom 
den nationella miljögiftsövervakningen inga mätningar av effekten av miljögifts-
belastning. 353  I utvärderingen föreslås en satsning på utvecklandet av sådana 
mätningar. Det sker med andra ord, bortsett från det nämnda fåtalet studierna inom 
två programområden, inga alls mätningar av ämnens effekter inom statliga 
myndigheters direkta regi. Effekter mäts utanför den nationella miljöövervakningen 
på två vis: av forskargrupper som gör detta mer eller mindre självständigt, och av 
industrin som är enligt lag tvungen att göra primära toxicitetstester på de ämnen 
som ska produceras, om sådana uppgifter saknas. Inom forskarvärlden finns visst 
utrymme för mer avancerade typer av undersökningar och experiment, men i 
sådana fall görs detta sporadiskt och knappast på något systematiskt vis. Den 
absoluta merparten av data som finns tillgänglig på ämnens effekter kan hänföras 
till väldigt grundläggande tester av ämnets giftighet på kräftdjur.  
     
   * * * 
 
Tidigare i det här kapitlet har jag identifierat motsättningar på olika nivåer inom 
Naturvårdsverkets miljögiftsövervakning. Det har handlat om såväl kontrasterande 
naturbilder som diskrepanser mellan idealbilder och praktik. I den här delen har 
ytterligare en utmärkande aspekt av övervakningen beskrivits, nämligen dess trög-
rörlighet och långsiktighet, och i den här beskrivningen framträdde ytterligare en 
motsättning mellan motstridiga målbeskrivningar: kraven på flexibilitet motverkas 
av behovet av en långsiktig miljögiftsövervakning som präglas av viss systemisk 
rigiditet.  
  Systemet är, som vi har sett, alltså trögrörligt i framförallt två viktiga 
bemärkelser: det kräver långsiktiga mätningar för att kunna identifiera avgörande 
trender i miljön gällande ämnens halter, och det utgår från vissa bestämda kriterier i 
sökandet efter miljögifter vilket innebär att andra potentiellt viktiga faktorer lämnas 
obeaktade. Det här förhållandet suggererar bilden av en ficklampa som metodiskt 
och ytterligt långsamt rör sig över ett mörkt område. Det är en bild som kontra-
sterar synnerligen markant mot bilden av miljögiftsövervakningen som kontrollant 
av det allmänna miljötillståndet. 
  Därmed har en viktig del av Naturvårdsverkets verksamhetslogik beskrivits. 
Jag behöver emellertid komplettera på ytterligare två viktiga punkter för att ge en 
mer komplett bild av hur dess miljögiftskontroll fungerar. Dels bör screeningen 
presenteras närmare, eftersom det är den verksamheten som utgör miljögiftsöver-
vakningens progressiva del. Med andra ord kan man påstå att det är screeningen 
som ser till att ficklampan rör sig. Dels behöver jag också närmare studera vilka 

352 Naturvårdsverket (2007), s. 34. 
353 Naturvårdsverket (2007), s. 9. 
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kriterier som styr letandet efter nya miljögifter. De här två aspekterna upptar 
kapitlets två sista delar.  
 
 

Övervakningens frontlinje – Screeningens praktik 
Screeningen beskrivs i regel av Naturvårdsverket som den del av miljögiftsöver-
vakningen som befinner sig vid problemområdets frontlinje. 354  Det är den här 
avdelningen som snabbast anses kunna anpassas efter förändringar i såväl miljö 
som kravbild. Därför ska det här avsnittet ägnas screeningverksamheten, i syfte att 
skapa en förståelse för hur den är upplagd och enligt vilken logik den fungerar. 
Texterna som analyseras utgörs av screeningsrapporter, ett översiktligt faktablad, 
översiktrapporter om miljöövervakning och miljögiftsövervakning generellt, samt 
en sammanfattning av flera års screeningundersökning som gjorts av extern 
konsult, enligt gängse förfarande. Screeningsämnen väljs ut av Naturvårdsverket i 
samarbete med Kemikalieinspektionen, representanter från länsstyrelser, halv-
privata miljöinstitut som IVL, universitet, samt företag. Utförandet står exempelvis 
nämnda IVL för, i regel med Naturvårdsverket som beställare, men även på 
uppdrag av Kemikalieinspektionen och länsstyrelser.  

 

Screeningens dubbelhet: systematiska snapshots 
En vanlig karakterisering av screeningundersökningarna är att dessa utgör ett 
”komplement till mätningar av redan kända miljöföroreningar [och] är inriktade på 
att finna nya miljögifter i prover där de kan antas finnas”.355 Samtidigt illustrerar 
citatet inte endast screeningens frontlinjekaraktär utan även det mått av tröghet som 
finns inbyggt även här, nämligen förutsättningen att ett ’nytt miljögift’ redan 
upptäckts som behöver undersökas. På samma sätt beskrivs screeningens uppgift 
ofta på följande sätt:  

 
Upptäckter av nya miljögifter görs då och då. Behov kan då uppstå att undersöka hur 
spritt ämnet är i miljön, både geografiskt och till vilka matriser, och om halterna är så 
höga att det finns anledning att misstänka effekter.356  
 

Identifieringen av miljögiftet är alltså enligt den här beskrivningen gjord på ett 
tidigare stadium, och screeningens uppgift består i att ute i miljön undersöka i vilka 
halter det nya miljögiftet återfinns.  
  Screeningen är den del av miljögiftsövervakningen som är riktad mot nya 
miljöfarliga ämnen, samtidigt som den till en del präglas av samma typ av 
fördröjning som i ännu högre grad utmärker den klassiska tidsserien. Det går även 
att urskilja andra aspekter där screeningen blir anpassad efter en förändrad 

354 Se t.ex. Naturvårdsverket (2012), faktablad, Screening in environmental monitoring, s. 1f. 
355 Naturvårdsverket (2007), s. 32. 
356 Naturvårdsverket (2007), s. 8. 

131 
 

                                            



KAPITEL 4 

problembild. Framförallt kan det sägas gälla den diffusa spridningen. I de 
screeningsstudier som görs idag är det standard att matriser väljs ut som inte endast 
representerar punktkällor, utan vidare sådana matriser som identifieras som 
lämpliga för att undersöka huruvida ämnet sprids diffust, vanligen genom att titta 
på ämnets förekomst vid reningsverk, samt även huruvida ämnet har en storskalig 
spridning i miljön, genom att titta på så kallade bakgrundsområden. 357  Frågan 
måste vidare ställas gällande det senaste citatet: hur görs bedömningen om halterna 
är så höga att det finns anledning att misstänka effekter? Screening bygger alltså 
endast på haltmätningar och dess resultat ger inte möjlighet till någon risk-
bedömning i de fall där det saknas redan fastlagda effektnivåer. Den information 
som kan plockas ut från en screeningundersökning, bortsett från spridningsmönster, 
gäller framförallt bioackumulering (alltså huruvida ämnet ansamlas uppåt i 
näringskedjan) och huruvida det bryts ned i miljön. För att utifrån en screening 
kunna dra några vidare slutsatser om eventuella risker med ett ämne behövs det 
alltså dessutom en tidigare bedömning av ämnets effekter på miljön eller 
människan. En viktig del av screeningundersökningen utgörs således av en 
litteraturstudie av befintlig kunskap om de ämnen som ska undersökas, för att det 
ska finnas en referensram att placera in haltmätningarna i.358  
  När screeningen beskrivs i allmänna, översiktliga ordalag såsom till exempel i 
miljögiftsövervakningsrevisionen 2007 och den därtill hörande underlagsrapporten, 
görs detta ofta på ett vis som suggererar en relativt oproblematisk verksamhet som 
passar in som en viktig del i den helhet som utgörs av miljögiftsövervakningen. I 
sådana generella redogörelser framträder en idealbild av miljögiftsövervakningen, 
där tidsserien fyller funktionen av långsiktig uppföljning av de ämnen som redan 
identifierats som miljögifter, medan screening och i viss mån provbanken används 
som olika resurser för att fånga upp och utreda de nya miljöhot som framträder.359  
  Vid en läsning av rapporter som mer specifikt ägnas screening framstår en 
relativt annorlunda bild. I sammanfattningen av 2006-2008 års screeningverk-
samhet, klargörs till exempel att screeningverksamheten är att betrakta som en 
”första undersökning” på ett område av osäkerhet, med syftet att skapa en 
”uppfattning” om halter i miljön.360 Samma bild av screeningen som syftandes till 
att skapa en snabb, preliminär och översiktlig uppfattning om situationen gällande 
utvalda ämnen förmedlas av Axel Hullberg och Jonas Rodhe. Hullberg konstaterar:  

 

Om man pratar just om screeningen är det ju mer av en engångskaraktär, ett fåtal 
prover kanske, begränsat antal platser och så vidare. Så det är ju mer ett första 
snapshot, eller vad man vill likna det vid, för att få en första bild av om det här tänkas 
bli ett problem eller inte.361  

357 Naturvårdsverket (2009), passim; Naturvårdsverket (2012), s. 2-4. 
358 Effektnivåerna är uträknade på basis av laboratorieexperiment, där testdjur utsatts för koncentrationer av 
ämnet i fråga och effektnivån observerats. Till denna effektnivå har sedan en säkerhetsfaktor lagts. 
359 Se t.ex. Naturvårdsverket (2007), s. 8f.; Bremle, G (2006), s. 14ff.  
360 Naturvårdsverket (2009), s. 7.  
361 Intervju med Axel Hullberg 15/6-09. 
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Rodhe konfirmerar: ”Inte minst screeningen, det e ju lite snapshot, sådär. Det är ju 
inte någon fullständig bild, inte på långa vägar, absolut inte.”362 De ögonblicks-
bilder av en specifik mätmatris som screeningen består av är sedan tänkta som 
utgångspunkter för analys och slutsatser. Rodhe förklarar att man på screeningen 
arbetar utifrån en tredelad riskbedömningsskala, enligt vilken studieobjekten rankas 
som antingen ”oproblematiska”, ”i behov av ytterligare undersökningar” eller ”i 
behov av åtgärder”. Exakt vad som är miljögiftsövervakningens funktion i ett 
sådant vidare arbete är inte bestämt av någon fast systematik.  
  Screeningen framställs alltså i det empiriska materialet omväxlande som en 
första, preliminär sondering av terrängen å ena sidan, och som en systematisk 
”avbetning” från en begränsad lista på kandidatämnen å den andra. Sammanfatt-
ningsrapporten av Naturvårdsverkets screeningundersökningar perioden 2006-2008 
präglas av en liknande dubbelhet: å ena sidan rymmer den frekventa påpekanden 
om undersökningarnas preliminära karaktär, och analysstilen är resonerande och 
reserverad; å andra sidan är slutsatserna som dras tämligen långtgående.363 

 

Resonemang och slutsatser utifrån screeningresultat  
Det kan vara värt att lyfta fram några exempel på hur resonemangen lyder i nämnda 
rapport. Här ska klargöras att screeningsrapporter är publicerade av Naturvårds-
verket och utgör deras underlag för vidare beslut, men själva undersökningarna och 
slutsatserna i rapporterna är utförda av en extern konsult. När det således anges i en 
screeningundersökning att ”inga rekommendationer för vidare undersökningar 
ges”, är detta konsultens rekommendation till Naturvårdsverket.364  
  Samtliga prover i en screeningundersökning bygger på olika typer av 
modelleringar av hur ämnena förväntas spridas i miljön, baserat på de data om 
ämnets egenskaper som finns tillgängliga, vanligen i det nationella produktregister 
som Kemikalieinspektionen administrerar. När man i en screeningstudie under-
söker fem olika aminer, en grupp organiska föreningar med brett användnings-
område inom den kemiska industrin, återfinns merparten i enstaka fall, medan 
DCHA sticker ut genom att dyka upp betydligt mer frekvent än de andra, i 78 
procent av proven. Aminerna klassificeras som mycket giftiga för vattenorganismer 
och anses kunna ge upphov till långtidseffekter i vattenmiljön, bortsett från aminen 
NCBA för vilken ekotoxikologiska data saknas. Studien uppenbarar att det inte 
finns adekvata mätmetoder för att haltbestämma PEHA, varför studien inte tillåter 
några direkta slutsatser gällande denna amin. De halter som uppmäts för övriga 
aminer jämförs med tillgängliga effektnivåer, och resonemanget kring denna 
komparation lyder som följer:  

362 Intervju med Jonas Rodhe 15/6-09. Se även Naturvårdsverket (2012) för liknelsen med ”snapshot” (s. 2). 
363 Naturvårdsverket (2009), passim. 
364  Det är relativt ovanligt att konsulter såsom IVL ger rekommendationer, vilket inte innebär att 
Naturvårdsverket per automatik lägger resultaten till handlingarna.  
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De halter som uppmätts i utgående, renat avloppsvatten och i ytvatten är inte 
associerade med någon uttalad miljörisk för akvatiska arter. Detta är dock endast en 
preliminär riskuppskattning och det kan mycket väl finnas ett flertal enskilda 
reningsverk vars recipienter påverkas av DCHA i det utgående vattnet […] De halter 
av aminerna som uppmätts i utgående vatten ifrån reningsverk, dagvatten och även 
slam uppvisar en mycket stor variationsbredd varför riskbedömningen ytterligare 
försvåras.365  

 
Den slutliga bedömningen gäller sedan vilken vidare åtgärd som rekommenderas, i 
praktiken om fler mätningar förordas eller inte. I fallet med DCHA, vilken alltså 
visserligen kunnat identifieras i halter som överskrider bestämda effektnivåer, men 
vars förekomst i samtliga kategorier av matriser (bakgrundsmatriser, punktkällor 
och matriser som indikerar diffus spridning) antyder att den sprids storskaligt och 
diffust i den svenska miljön, rekommenderas uppföljande mätningar i fler matriser 
”för att få en mer fördjupad kunskap om var i miljön DCHA ansamlas”.366 Inga 
rekommendationer görs gällande övriga aminer.367 
  I andra fall saknas fastlagda effektnivåer att jämföra screeningsproverna mot, 
vilket ofta leder till att studien lämnas utan vidare rekommendation för vidare 
åtgärder. Så sker exempelvis med undersökningen av silver, ett ämne som inte 
anses förknippat med några hälsorisker för människor, men som befaras kunna 
orsaka resistans hos bakterier mot antibakteriella medel. Studien säger litet om data 
gällande silvrets potentiella effekter i miljön, bortsett från att ämnet inte har någon 
”känd biologisk funktion i levande organismer”. 368  Inga effektnivåer anges i 
studien, men däremot ett föreslaget gränsvärde för användning inom jordbruket, 
vilket överskrids i 28 % av screeningsproverna i avloppsslam. Studien konkluderar 
att silver inte sprids storskaligt men diffust och att det ”förefaller bioackumuleras i 
fisk”.369 Därmed lämnas studien utan vidare rekommendationer.370 
  Samma sak sker i undersökningen av ett antal färgpigment, vilka alla är 
syntetiska, organiska azoföreningar som ”förväntas ha relativt hög persistens i 
miljön” och som orsakar oro främst genom de förväntat toxiska och cancerogena 
aromatiska aminer som bildas vid nedbrytningen. 371  För ett av de tilltänkta 
screeningspigmenten misslyckas utvecklingen av analysmetoder, vilket innebär att 
detta exkluderas ur studien. Precis som fallet är med de flesta screeningstudier har 
pigmentundersökningen karaktären av frontlinjemätningar, och i litteraturgenom-
gången har studiens upphovsmän inte kunnat hitta något tidigare mätning av 
pigment i miljön. Screeningen ger bland annat resultatet att de undersökta pig-
menten sprids diffust i den svenska miljön, att någon storskalig spridning inte 
verkar ske, och att halterna i avloppsvatten reduceras genom reningsverkens 

365 Naturvårdsverket (2009), s. 22. 
366 Naturvårdsverket (2009), s. 22. 
367 Naturvårdsverket (2009), s. 15-25. 
368 Naturvårdsverket (2009), s. 32. 
369 Naturvårdsverket (2009), s. 36. 
370 Naturvårdsverket (2009), s. 31-39.  
371 Naturvårdsverket (2009), s. 47. 
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processer. På grund av bristen på ekotoxikologiska data görs ingen bedömning med 
referens till effektnivåer, och inga vidare rekommendationer presenteras.372  
  Ännu ett exempel från screeningstudien utgörs av mätningen av estern 
oktadecyl-3-propionat, vars främsta användningsområde är som antioxidant vid 
kemikalietillverkning och i plast- och gummiprodukter. De ekotoxikologiska data 
som finns om ämnet uppges vara ”begränsade”, men litteraturen ”tyder på att 
kemikalien är relativt persistent, kan läcka från produkter samt binder till fasta 
matriser i miljön”.373 Vidare sägs om kemikalien att den ”bedöms […] utgöra en 
låg hälsorisk” – vilket alltså syftar exklusivt på humana effekter. 374   Studien 
utmynnar i helhetsbedömningen att oktadecyl-3-propionat sprids diffust men inte 
storskaligt och att den förefaller bioackumuleras i fisk. Vidare drar man slutsatsen 
att haltmätningarna ”indikerar att biota exponeras för ämnet”. 375  Bristen på 
tillgängliga data om effektnivåer tillåter emellertid ingen riskbedömning: ”På grund 
av ett begränsat ekotoxikologiskt underlag är det inte möjligt att bedöma om 
förekomsten av oktadecyl-3-propionat i miljön utgör någon risk”. 376  Studien 
avslutar med att konkludera att ingen vidare undersökning rekommenderas.377  
 

Från upptäckt till screening – exemplet sukralos 
Det aktuella fallet med sukralos ska i det följande användas för att skapa djupare 
förståelse för hur processen ser ut när ett ämne dyker upp på Naturvårdsverkets 
radar som ett potentiellt miljöhot, till det att det screenas och därefter blir föremål 
för någon form av beslut. Sukralos är ett sötningsmedel som under 2000-talets 
första år började bli alltmer vanligt som ersättning för socker i till exempel Coca 
Cola och andra populära, sockertunga drycker. Detta anges också något svävande 
och osäkert av Jonas Rodhe som anledningen till att sukralos runt år 2004 börjar 
uppmärksammas av miljömyndigheter och miljöorganisationer i Norden. Det råder 
viss oklarhet hos mina informanter exakt varifrån den första signalen kommer, och 
de rapporter jag läst ger inte heller något svar på den punkten, men det är klart att 
relativt nya och okända ämnen på det här stadiet får uppmärksamhet i ett samspel 
mellan samarbetande myndigheter, forskarteam och miljöorganisationer. I fallet 
med sukralos är det Norge som är tar täten med en haltmätning år 2004, vilken 
sedan utgör basen för vidare undersökningar av ämnet.378   
  Sukralos visar sig inte ha några akuttoxiska effekter som ger anledning till 
omedelbar oro ur Naturvårdsverkets synpunkt, men det faktum att ämnet är 
persistent motiverar ändå fortsatt uppmärksamhet, eftersom detta i sin tur kan 
innebära att ämnet ansamlas uppåt i näringskedjan.379 Därför inkluderas ämnet i 
screeningprogrammet 2006-2008 och undersöks där av Svenska Miljöinstitutet 

372 Naturvårdsverket (2009), s. 47-56. 
373 Naturvårdsverket (2009), s. 25f. 
374 Naturvårdsverket (2009), s. 25. 
375 Naturvårdsverket (2009), s. 28. 
376 Naturvårdsverket (2009), s. 28. 
377 Naturvårdsverket (2009), s. 25-31. 
378 Intervju med Axel Hullberg 15/6-09. 
379 Naturvårdsverket (2009), s. 93ff. 
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(IVL), Norska Institutet för Luftforskning (NILU) samt Institutionen för Tillämpad 
Miljöteknik (ITM), Stockholm universitet. I studien ingår förutom screening även 
vissa ekotoxikologiska tester, utförda vid Stockholms universitet. 
  Studien resulterar i slutsatsen att sukralos mycket riktigt riskerar leda till en 
anrikning i den akvatiska miljön, vilket är vad som undersöks. Noterbart med 
studien är bristen på underlag och tidigare forskning att luta sig mot för utförarna 
vid deras analys; i Sverige har ämnet aldrig tidigare undersökts. Tidigare studier 
har förvisso inte kunnat påvisa några akuttoxiska effekter, men det faktum att den 
ansamlas i miljön innebär ändå att långsiktiga effekter inte kan uteslutas. Sådana 
effekter är emellertid svåra eller omöjliga att mäta, och det finns inte heller någon 
kunskap i fallet: ”Kunskapen om sukralos kroniska effekter är […]  mycket 
begränsad”.380 Den väldigt tentativa och försiktigt spekulerande tonen i rapporten 
stärker bilden av screeningen som just ett snapshot, en första sondering av 
terrängen för eventuell uppföljning.  
  För många ämnen innebär detta slutet vad gäller praktisk handling inom ramen 
för Naturvårdsverkets arbete: det har screenats och förvisso återfunnits, men 
eftersom inga effektnivåer finns att jämföra mot, och inte heller några studier som 
tyder på ekotoxikologiska effekter, går det inte att dra några större slutsatser. 
Sukralos försvinner emellertid inte från Naturvårdsverkets radar utan fortsätter att 
vara ett prioriterat ämne. Anledningen till detta kan förutsättas vara två faktorer: det 
fortsätter att uppmärksammas av forskning såväl internationellt som nationellt, och 
den höga användningen i livsmedel trots väldigt bristfälligt kunskapsunderlag 
gällande effekter. År 2009 publiceras en studie som utförts inom Naturvårdsverkets 
miljöövervakning, utförd av ITM, Stockholms universitet, som visar att sukralos 
kan ha ekotoxikologiska effekter.381 Fyra av medförfattarna i denna undersökning 
publicerar två år senare en internationell artikel, där resultat rapporteras som 
förvisso inte indikerar varken klassisk toxicitet eller någon bioackumulering, men 
däremot andra typer av effekter som inte kan påvisas med standardiserade tester.382  
  Att på det här sättet följa ett relativt okänt ämne genom olika stadier av 
undersökningar illustrerar på ett konkret och översiktligt sätt hur testerna gör mer 
än att endast undersöka en statisk, objektivt existerande substans. Det är uppenbart 
att varje undersökning som görs om sukralos faktiskt bidrar till en konstruktion, en 
co-production, av ämnet som kunskapsobjekt. Ämnet kan därmed fluktuera mellan 
att vara en säker livsmedelstillsats och ett potentiellt miljögift. Detta co-production-
förhållande må vara allmängiltigt för alla kunskapsobjekt i viss utsträckning, men 
är extra markerat på kemikalie- och miljögiftsområdet där varje undersöknings 
resultat är så totalt avhängiga undersökningens metoder. Såsom den 2011 
publicerade sukralos-artikeln visar, blir slutsatsen oftast att med andra metoder kan 
resultatet sannolikt bli helt annorlunda.383 (Mer om detta i En systemisk låsning, 
nedan.)  

380 Naturvårdsverket (2009), s. 94.  
381 Adolfsson-Erici et. al. (2009): Undersökning av det syntetiska sötningsmedlet sukralos med avseende på 
eventuella ekotoxikologiska effekter. 
382 Wiklund et. al. (2012): ”Sucralose, an ecotoxicological challenger?”, s. 53ff. 
383 Wiklund et. al. (2012), s. 53ff. 
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  Co-production som begrepp är giltigt även för att göra en annan viktig poäng i 
sammanhanget, nämligen det faktum att det ofta krävs influenser så att säga utifrån 
miljögiftsövervakningssystemet för att ett ämne överhuvudtaget ska uppmärk-
sammas. I fallet sukralos är det ett forskarteam från Norge som är först i Norden 
med att undersöka ämnet, även om det vid det laget redan dykt upp i utkanten av 
Naturvårdsverkets radar. Om blicken höjs till systemnivå skulle sukralosexemplet 
kunna tas som intäkt på miljögifts- och kemikalieövervakningssystemets 
funktionalitet i en positiv bemärkelse; processen må vara mer ad hoc än vad den 
systematiskt lagde skulle önska, men likväl tycks det fungera eftersom ämnen som 
verkligen bör uppmärksammas förr eller senare också kommer att uppmärk-
sammas. Det går emellertid lika väl att invända mot en sådan tolkning, och ställa 
den hypotetiska frågan vad som hade hänt, eller kanske snarare inte hänt, om ämnet 
inte använts som livsmedelstillsats i sådan stor utsträckning.  
  Dessutom, och detta är minst lika viktigt, återstår det en viktig dimension även 
efter det att sukralos uppmärksammats som ett potentiellt farligt ämne, nämligen 
den juridiska möjligheten att reglera. Problemet uppmärksammas i artikeln från 
2011, som tyder på att sukralos kan ha beteendestörande effekter av en typ som inte 
täcks in av de standardiserade tester som gäller vid miljötestningen av kemiska 
substanser inom EU. Artikelns slutsats är bland annat följande: ”These findings 
show that sucralose indeed is an ecotoxicological challenger and when applying 
tests and endpoints focusing on behaviour, novel response patterns, which would 
not be covered by current regulatory systems, were observed.”384 Detta problem 
ligger emellertid inte inom Naturvårdsverkets ansvarsområde, utan Kemikalie-
inspektionens, och det är ett annat kapitel i avhandlingen.  
 

Screeningen i nytt ljus 
De exempel som lyfts fram här ger en representativ bild av screeningsstudiernas 
karaktär. En tentativ, resonerande stil - där ord som ”indikerar”, ”förefaller” osv, 
markerar försiktighet – kombineras med generaliserande slutsatser som dras utifrån 
ett fåtal mätningar i ett fåtal matriser. Det är viktigt att lyfta fram att även 
avsaknaden av en riktig slutsats, som i de fall där tillgänglig kunskap om ämnet 
anses för bristfällig för att tillåta någon sådan, i ett bredare perspektiv ändå kan 
fungera just på det sättet: om inte tillgängliga data ger anledning att misstänka 
negativa effekter i miljön, och screeningen inte indikerar att ämnet sprids 
storskaligt i miljön, är det troligt att mätningen av ämnet avslutas med denna första 
översiktliga undersökning. Screeningstudien har alltså både karaktären av en 
preliminär sondering, och i flera fall, på ett indirekt sätt, slutgiltigt omdöme. 
  Det är också värt att notera en annan aspekt av screeningen, nämligen det 
faktum att den inte fokuserar på de allra mest använda eller mest spridda ämnena, 
utan snarare på de ämnen som befinner sig en nivå mellan dessa och sådana ämnen 
som används i väldigt liten utsträckning. Logiken bakom screeningens urval 
förklaras i det Exponeringsindex som Kemikalieinspektionen utvecklar på basis av 

384 Wiklund et al (2012), s. 55.  
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det nationella produktregistret, och som används för att sortera ut kandidater till 
Naturvårdsverkets screeningprogram. Den grupp av ämnen som används i störst 
kvantiteter eller som används i flest antal produkter anses enligt Exponeringsindex 
redan vara ”välkända ur ett riskhanteringsperspektiv”. 385 Detta antyder en något 
annorlunda roll för screeningen än den som anges i den övergripande beskrivningen 
av miljögiftsövervakningen: 
 

Upptäckter av nya miljögifter görs då och då. Behov kan då uppstå som att undersöka 
hur spritt ämnet är i miljön, både geografiskt och till vilka matriser, och om halterna är 
så höga att det finns anledning att misstänka effekter.386  

 
Citatet ger bilden av screeningen som en verksamhet som undersöker redan iden-
tifierade miljögifters förekomst, spridning och ansamling i miljön. Screeningens 
huvudsakliga funktion i praktiken verkar emellertid vara något annorlunda. Av 
exemplen som åskådliggjorts ovan framgår att screeningen främst syftar till att 
samla data om sådana ämnen som signalerats vara i behov av undersökning, och 
inte ämnen som redan pekats ut som farliga. De ämnen som väljs ut för screening 
har i regel uppvisat åtminstone någon egenskap som är på förhand definierad som 
problematisk, men den minsta gemensamma nämnaren för alla screeningämnen är 
inte deras miljöfarlighet utan den kunskapslucka som omger dem. Detta ligger 
också väl i linje med bilden som tidigare i kapitlet tecknades av Naturvårdsverket 
som en myndighet vars främsta uppgift (när det gäller övervakning av kemikalier) 
är datainsamlande och problemidentifiering, inte problemlösning.    
  Det händer förvisso att ämnen screenas som a priori är kända som miljögifter, 
som i exemplet med DCHA ovan. Screeningen görs då oftast just för att ta reda på 
om ämnet återfinns i halter i svensk miljö vilka kan anses vara problematiska. Det 
vanliga är emellertid att screeningen utgörs av haltmätningar av ämnen som inte på 
förhand betraktas som allvarliga hot, som i fallet med oktadecyl-3-propionat. Detta 
pekar åter mot den problematik som belystes i kapitlets föregående del, nämligen 
miljöövervakningssystemets trögrörlighet. För att de data som samlas in om relativt 
okända ämnen som sukralos ska kunna användas på ett konstruktivt sätt, krävs det 
att maskineriets alla delar sätts i rörelse, att effektstudier genomförs och interna-
tionella studier inhämtas och bearbetas (dessutom krävs det alltså att sådana 
internationella studier görs, vilket Naturvårdsverket oftast inte kan kontrollera).  
Det är således en väldigt lång process som förutsätts för att sukralos ska kunna 
undersökas ordentligt med avseende på dess potentiella risk för den svenska miljön, 
från den första uppmärksamheten, genom screening och en mängd effektstudier, till 
det att det så småningom kan identifieras som ett potentiellt miljögift. Väl där, 
märk väl, krävs det troligen även en förändring av det juridiska ramverket med 
avseende på standardiserade tester, för att sukralos ska kunna räknas som ett 
miljögift i laglig mening, och därmed kunna regleras.387  

385  Kemikalieinspektionen (2006), Val av screeningämnen till Naturvårdsverkets screeningprogram 2007, 
Framtagen med produktbaserat Exponeringsindex, s. 11. 
386 Bremle, G (2006), s. 8. 
387 Wiklund et. al. (2012), s. 54f. 
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  I ljuset av denna diskussion bör bilden av screeningen som en flexibel verk-
samhet modifieras. Screeningen i sig är förvisso det mest anpassningsbara verktyg 
som finns i Naturvårdsverkets arsenal och kan med relativt kort tidsförskjutning 
inriktas på ämnen som plötsligt aktualiserats som potentiella faror. För att 
screeningen ska få något värde krävs emellertid att det trögrörliga systemet sätts i 
arbete.    
 
   * * * 
 
Screeningen behandlades här i ett separat avsnitt eftersom det är den verksamhet 
inom Naturvårdsverkets miljögiftsövervakning som framför andra tillskrivs möjlig-
heten att stå för förnyelse och att vara anpassningsbar. Samma motstridiga tenden-
ser som har ådagalagts tidigare i kapitlet är tydliga även här: en strävan efter att 
understryka screeningundersökningens preliminära karaktär kontrasterar mot 
strävan att kunna dra generella slutsatser. Återigen går det också att identifiera detta 
som två olika uppfattningar av naturen som kunskapsobjekt: ena stunden undandrar 
sig naturen kartläggning och kontroll, för att i slutänden ändå framstå som mätbar 
och just kontrollerbar. Möjligen är det rent av så att den här motstridigheten är som 
mest tydlig när det kommer just till screening, eftersom kraven på generalitet här 
konstaterar extra markant mot det bristfälliga empiriska underlag som finns att dra 
slutsatser utifrån.  
  Screeningen fyller den problemidentifierande funktion som tidigare i det här 
kapitlet har identifierats som Naturvårdsverkets primära. Avgörande för frågan om 
screeningens funktionalitet är därmed delvis de kriterier som används vid 
screeningundersökningen för att bestämma ämnens potentiella farlighet. Detta 
kommer att behandlas vidare i följande del. Bortsett från frågan om de här kriterier-
nas adekvans blir emellertid också en bedömning av övervakningssystemet som 
helhet fundamentalt beroende av vilken analys som görs av problemområdet i stort, 
med avseende på hur tillräckliga resurserna är för att följa upp potentiellt 
miljöfarliga ämnen. Annorlunda uttryckt: det kan ligga en kvasisanning i beskriv-
ningen av screeningens uppgift som bestående i att ”beta av ämnen successivt” från 
en lista på potentiella kandidater, om det samtidigt visar sig att antalet namn på 
listan utökas i snabbare takt än vad de stryks. Vidare är det av fundamental 
betydelse hur ämnen som inte befinns tillhöra de mest lämpade är att betrakta: kan 
de här ämnena utan problem lämnas oövervakade? Detta är inte fråga som kan 
besvaras av någon expertmyndighet. 
 
 

Övervakningssystemets sökljus 
Så här mot slutet av kapitlet kan det vara förtjänstfullt att genomföra en snabb 
rekapitulering. I kapitlets inledning konstaterades en vanlig tendens inom 
Naturvårdsverkets bestämning av miljögiftsövervakningen som verksamhet, att 
begränsa ambitionen med den faktiska miljögiftsövervakningen och att dra upp 
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gränser gentemot framförallt de undersökningar som kan och bör utföras av 
forskare. Den här tydliga ambitionsbegränsningen kontrasterar mot den bild av ett 
heltäckande, flexibelt varningssystem som förmedlas i politiska propositioner och 
SOUer, och som ofta letar sig in även hos de generella verksamhetsbeskrivningar 
som publiceras av Naturvårdsverket. De kontrasterande bilderna av miljögiftsöver-
vakningens funktion blev nästa föremål för analys i kapitlet, vilket ledde fram till 
konstaterandet av en gängse bild av Naturvårdsverkets miljögiftsövervakning som 
en väldigt systematisk, målorienterad och ambitionsmässigt begränsad verksamhet. 
Därefter behandlades det som i analysen framträtt som en helt central del av den 
här verksamheten, nämligen det ständiga prioriteringsarbetet. Därpå följde en 
analys av den i miljögiftsövervakningssystemet inbyggda trögheten, vilken befinner 
sig i motsättning mot de delar av de officiella målen med övervakningen som 
ställer krav på att denna snabbt och flexibelt ska kunna identifiera och anpassa sig 
efter ”nya” miljöhot. Sedan, i föregående kapiteldel, avhandlades så den del av 
Naturvårdsverkets miljögiftsövervakning som framförallt tillskrivs uppgiften att 
kunna identifiera nya miljögifter. Återigen kunde en splittring identifieras i 
beskrivningarna av vad screeningen ska fylla för funktion, då den framställs både 
som ett systematiskt sätt att ”beta av” ämnen från en kandidatlista över potentiella 
miljöhot, och som ett snapshot i miljön, utifrån en närmast oändlig lista över 
möjliga miljögifter. I den här avslutande delen ska uppmärksamheten riktas mot 
logiken som styr miljögiftsövervakningssystemets sökande efter nya miljöhot.  

 

En systemisk låsning 
De två metoder som Naturvårdsverket har för att identifiera och följa ämnen i 
miljön är tidsserieövervakningen och screeningen. De ämnen som ryms inom 
Naturvårdsverkets tidsserieövervakning är sådana som anses vara höggradigt 
miljöfarliga bortom allt rimligt tvivel, till exempel de klassiska miljögifterna PCB 
och DDT. Ämnen till screening väljs ut i samarbete med Kemikalieinspektionen 
och representanter från länsstyrelser, kommuner, företag och miljöorganisationer.  
  I Naturvårdsverkets övergripande genomgång av den nationella miljögifts-
övervakningen står att läsa att ”alla hälso- och miljöskadliga ämnen som når ut i 
naturen kan betecknas som miljögifter”.388 En sådan förklaring hjälper emellertid 
inte försöket att skapa en förståelse bortom det rent tautologiska av vad ett miljögift 
är. Det förutsätter nämligen att begreppet ”miljöskadligt” förstås som något 
oproblematiskt och självklart, när det i själva verket är helt kontingent, beroende av 
ett ständigt föränderligt kunskapsläge och naturliga processer som människan 
endast delvis kan förstå sig på.389  
  Som vanligt ges en mer nyanserad bild i de dokument som ägnas specifika 
fenomen än dem som syftar till att ge en generell beskrivning av miljööver-
vakningen som system. I kunskapssammanställningen gällande oavsiktligt bildade 

388 Naturvårdsverket (2007), s. 20. 
389 Jfr t.ex. Anshelm, J (2006) om sanningens och kunskapsanspråkens föränderlighet, i hans undersökning av 
debatten kring kärnavfallshantering (s. 179ff.)  
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ämnen ryms till exempel flera belysande resonemang kring hur förståelsen av ett 
miljögift byggs upp inom miljögiftsövervakningen. Här står följande att läsa:  

 
Ämnets persistens, dvs. dess förmåga att motstå nedbrytning tillsammans med dess 
möjlighet att anrikas i näringskedjor har tillsammans med ämnets giftighet stor 
betydelse för om vi kommer att betrakta det som ett miljögift eller inte. Andra faktorer 
av stor betydelse är hur mycket av ett visst ämne som släpps ut samt i vilken form och 
via vilka vägar som ämnet når miljön.390  

 
Citatet är belysande ur flera aspekter. För det första visar det på vikten som tillmäts 
föränderliga faktorer såsom produktionsvolym och spridningsvägar, redan här alltså 
en problematisering av begreppet ”miljöfarlig”. Ett ämne kan således betraktas som 
miljöfarligt om det sprids i miljön i stora volymer och i spridda matriser, medan ett 
ämne med liknande egenskaper som sprids i mindre kvantiteter eller endast dyker 
upp lokalt, kommer att betraktas som mindre av ett problem, och därmed i prak-
tiken inte heller ett ”miljöfarligt” ämne. Den tidigare refererade screeningrapporten, 
där den storskaliga spridningen av ett ämne tillmäts stor betydelse, vittnar om 
denna logik.391  
  Å andra sidan åskådliggör citatet också en fokusering av de klassiska så kallade 
PBT-egenskaperna: Persistens, Bioackumulerbarhet och Toxicitet. Detta är de 
karakteristika som miljögifter såsom PCB och DDT uppvisat, och som är styrande 
parametrar i de testmetoder som utvecklats för att undersöka kemikaliers egen-
skaper. Problemet med detta är att det finns andra egenskaper och faktorer vilka 
kan innebära att ett ämne orsakar skada på miljön, såsom till exempel ämnen 
cancerogenitet, mutagenitet och inte minst de synergieffekter mellan olika ämnen, 
vilka är omöjliga att undersöka med dagens teknologi. Samtidigt är diskussionen 
om den här problematiken i rapporten i övrigt i allra högsta grad levande och 
reflexiv. Uppgifter om de berörda ämnenas potentiella cancerogenitet lyfts fram där 
sådana finns, vilket delvis kan förklaras av att den här typen av ämnen är kända för 
att ofta ge upphov till cancer. Vidare framhålls flera gånger möjligheten till sam-
verkanseffekter mellan ämnen, vilka inte går att identifiera med de mätmetoder som 
idag används. Så står det till exempel att läsa, i kunskapsgenomgången om 
oavsiktligt bildade ämnen, att ”olika ämnens effekter kan […] förstärka eller mot-
verka varandra.” 392  I miljögiftsövervakningsrevisionen 2007 identifieras också 
problemet med en låsning i övervakningen vid PBT-kriterierna: ”Beträffande nya 
ämnen så hittar systemet i huvudsak de klassiska ämnena eftersom de har samma 
egenskaper som de flesta nya miljögifter.”393 Även om citatet inte direkt signalerar 
förhållandet som något problematiskt, illustrerar det just sökljusets oförmåga att 

390  Naturvårdsverket (2007b), Rapport 5736, Oavsiktligt bildade ämnens hälso- och miljörisker: En 
kunskapsöversikt, s. 3.  
391 Naturvårdsverket (2009), passim.  
392 Naturvårdsverket (2007b), s. 83. 
393 Naturvårdsverket (2007), s. 53. Citatet är förvisso något svårtolkat på grund av dess märkliga formulering, 
men jag anser att det rimligen bör tolkas som ett påpekande om att systemet i nuvarande uppbyggnad är inriktat 
på att finna en viss typ av ämnen och inte andra.   
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identifiera eventuella problem som inte är direkt relaterade till de klassiska PBT-
egenskaperna. 
  I blockcitatet ovan nämns vidare ”ämnens giftighet” som någonting oproblema-
tiskt. Detta antyder en uppfattning om essentiella egenskaper hos ämnen som ligger 
i linje med vad Jasanoff utpekar som ett utmärkande drag i det moderna samhällets 
riskhantering, nämligen just att kemiska substanser behandlas som om de besitter 
vissa inneboende egenskaper i alla situationer och kontexter, utan hänsyn till det 
faktum att ett ämnes giftighet, till exempel, varierar beroende på olika faktorer. 
Jasanoff beskriver detta som att ämnen tillskrivs Agency – Agentskap - i en 
bestämd form. 394  Naturvårdsverkets rapport om oavsiktligt bildade ämnen 
diskuterar emellertid relativiteten i begrepp som ”giftighet” på ett utförligt sätt:  

 
Det finns stora osäkerheter vid riskbedömningar. Oftast är riskbedömningar baserade 
på djurstudier och det finns osäkerheter vad gäller om dessa effekter även kan 
uppkomma hos människa och om djur eller människor är känsligast. Olika individer 
kan vara olika känsliga för samma exponering och denna skillnad kan bero på olika 
faktorer, dels individens genetiska bakgrund, dess livsstil samt ålder och kön. Det 
finns dock stora kunskapsluckor vad gäller hur stora variationerna är vilket gör att de 
flesta riskbedömningar är ganska osäkra.395  

 
Vidare står det att läsa:  

 
De organiska miljögifternas verkningar på levande organismer är svåra att kartlägga. 
Det beror bl.a. på att ämnena ifråga kan påverka organismerna på så många olika sätt. 
Även kemiskt närbesläktade varianter inom en och samma grupp av föroreningar kan 
ha vitt skilda biologiska effekter […] Känsligheten för en viss art skiljer sig därtill ofta 
drastiskt från art till art […] Sammantaget är data över effekter för flertalet av dessa 
ämnen bristfällig. De flesta studier som gjorts utreder effekter på däggdjur och då 
främst laboratoriedjur, medan för effekter på vilda djur och speciellt lägre stående djur 
samt växter saknas data.396   

 
Detta är endast två exempel av flera på hur denna problematik lyfts fram och 
diskuteras i texten. Ändå kvarstår det fundamentala problemet med hur den här 
reflexiviteten kan inkorporeras på en systemisk nivå. Det faktum att föreställningen 
om ett essentiellt agentskap dekonstrueras i text innebär inte per automatik att 
miljögiftsövervakningen inrättas efter detta. Eftersom övervakningen är beroende 
av enstaka mätningar - ”begränsade i tid och rum”, som det framhålls i den tidigare 
refererade screeningrapporten – därtill tvingade av en budget som ställer krav på ett 
ständigt prioriteringsarbete i ”den kemiska djungeln”, betingas provtagningarna 
med nödvändighet av statiska siffror om exempelvis produktionsvolymer och 
spridningsvägar. Med andra ord byggs sådana faktorer, som helt uppenbart är 
föränderliga och preliminära, ändå in som en fast egenskap. Samma sak gäller för 
toxicitetsfaktorn, vilken som vi just såg problematiseras djupgående i de texter som 
behandlar olika problemområden; denna problematisering till trots behandlas 

394 Jasanoff, S (1999): “Songlines of risk”, s. 142ff. 
395 Naturvårdsverket (2007b), s. 85. 
396 Naturvårdsverket (2007b), s. 83. 
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giftigheten som ett bestämt värde i de mätningar som görs eftersom det varken 
finns metodik eller resurser som tillåter större flexibilitet. Resultatet blir, på ett 
övergripande plan, ett miljögiftsövervakningssystem som utgår från just den typ av 
bestämt agentskap som Jasanoff utpekar, trots den långtgående reflexivitet kring 
bristerna i ett sådant perspektiv som finns på Naturvårdsverket. 
  Till detta kommer sedan också det generella problemet, vilket svårligen går att 
undvika i ett system som miljögiftsövervakningen, med att dra generella slutsatser 
gällande komplexa processer i naturen utifrån begränsade laboratorietester. Axel 
Hullberg, miljögiftshandläggare, nämner detta just som ett mer eller mindre 
nödvändigt förhållande: ”Det är ju alltid svårt att extrapolera utifrån vad man har i 
ett laboratorieförsök, hur det blir ute i naturen, men det är ju mer ett generellt 
problem, eller en svårighet snarare, kanske.”397 
  Den potentiella problematiken som ligger i fokuseringen av endast vissa 
kriterier i screeningen lyfts även fram i den rapport som redogör för förutsätt-
ningarna att utveckla early warning-funktionen inom miljögiftsövervakningen:  

 
En mera grundläggande svaghet är emellertid, att när ett miljögift nått en sådan 
koncentration i näringskedjorna, att populationsstorlekar hos arter påverkas (genom 
mortalitet eller minskad reproduktion), är man redan sent ute. Att gå uppströms i 
orsakskedjorna – såsom screening gör genom att gå på den utsläppta substansen i 
stället för på dess slutliga effekter – möjliggör tidigare varning. Priset är att bara de 
substanser som screenas fångas upp. Eller mera generaliserat uttryckt, man binder sig 
för att följa upp vissa hypoteser angående vad som kan orsaka framtida miljöproblem, 
men missar möjligheten att fånga in de som har andra orsaker.398  

 

 Låsningen vid vissa bestämda faktorer och kriterier i sökandet efter miljögifter 
adresseras av enhetschef Manuela Notter på följande sätt:  

 

Den stora problematiken i det här fallet [med toleransgränser i naturen] är att man 
sätter de här gränserna för ett ämne i taget. Men de pågår ju samtidigt, och sedan 
dessutom många andra typer av stress, så det är ju ofta synergier som ger en effekt 
som är oacceptabel och den får man ju helt modellera fram.399 

 
Det ska också påpekas att det inte enbart är på effektmätningssidan som Natur-
vårdsverket upplever en hämmande begränsning i systemets sökljus. Även metoder 
för att inom screeningen på ett adekvat sätt kunna mäta själva förekomsten av ett 
ämne saknas i många fall: ”Knowledge is currently lacking about how to measure 
the occurrence of many of the substances that are released into the environment, in 
order to subsequently be able to analyse the effects they have”.400 

397 Intervju med Axel Hullberg 15/6-09.  
398 Naturvårdsverket (2005), s. 11. 
399 Intervju med Manuela Notter 3/6-09. 
400 Naturvårdsverket (2012), s. 4. 
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  Miljögiftsövervakningssystemets uppbyggnad innebär, som tidigare redovisats, 
att screeningen har funktionen av att undersöka de ”nya” ämnen, i bemärkelsen 
relativt okända, som identifierats som potentiella miljöhot. Av den tidigare 
refererade screeningrapporten att döma, är ett nyckelkriterium för att ett ämne ska 
bedömas som motiverat att följa upp i vidare studier att det vid screeningen 
återfinns i halter och i en frekvens som tyder på att det sprids storskaligt i miljön. 
Så var fallet exempelvis med DCHA. Systemet är emellertid inte uppbyggt så att 
ämnen följs upp som visserligen återfinns i betydande halter, men som inte verkar 
spridas storskaligt och om vilka inga särskilt bekymrande egenskaper är kända. 
Med andra ord blir sådana ämnen, som det ovan nämnda oktadecyl-3-propionat, av 
systemet inte identifierat som ett miljögift. Märk väl att detta är endast en 
preliminär bedömning – begreppet miljögift är med andra ord en helt preliminär 
beteckning – men i en verksamhet som ständigt tvingas prioritera fram de ämnen 
som bedöms som mest lämpliga för undersökningar, är det troligt att en sådan 
preliminär bedömning blir bestående. Ett potentiellt problem med en sådan 
systematik belyses i rapporten om oavsiktligt bildade ämnen:  

 
Alla ämnen som omnämns i denna rapport är persistenta ämnen som under lång tid 
kan verka på organismen. De biologiska effekter som vi bör vara vaksamma på i 
samband med sådana ämnen är därför av långsiktig karaktär. Exempel på sådana 
effekter är påverkan på fortplantning, immunsystem och beteende men även 
cancer/tumörutveckling […] [Det är] svårt att bedöma risken med låga 
exponeringsnivåer under lång tid, ibland en hel livstid. Att en lång tid är viktig för att 
hälsoeffekter ska uppkomma kan bero på flera faktorer, bl.a. att det tar tid för vissa 
sjukdomar att utvecklas, t.ex. cancer, men även på att vissa ämnen bioackumuleras i 
kroppen och allt högre koncentrationer uppnås med tiden.401  

 
Andra halvan av citatet gäller exklusivt hälsoeffekter på människan, men samma 
problematik torde vara giltig även för miljön i övrigt. Rimligen finns det en 
motsättning mellan de krav på långsiktighet som lyfts fram i det här citatet, och den 
karaktär av ögonblicksbild som präglar screeningen.402 

 

Den oändliga djungeln 
Slutligen finns det en viktig poäng att göra angående den här diskussionen om 
urvalet av ämnen för undersökningar, vilken har bäring på miljögiftsövervaknings-
systemet i helhet. Trots att man inom Naturvårdsverket alltså uttrycker farhågor om 
att många relevanta dimensioner faller utanför systemets sökljus, förhåller det sig 
samtidigt så att det redan i dagsläget är svårt att finna resurser att undersöka alla 

401 Naturvårdsverket (2007b), s. 82ff. 
402 En parallell är möjlig att dra till Karin Johannissons idéhistoriska redogörelse för den politiska aritmetiken i 
Det mätbara samhället (1988). Där karakteriserar hon en skillnad mellan den politiska aritmetiken å ena sidan 
och den tyska statistiken å den andra: ”Det innebar också en spänning mellan den förändring som var den 
politiska aritmetikens mål, och det stillastående som var statistikens, dvs. att presentera ett slags ’snapshots’ av 
verkligheten. ’Statistik är stillaståendets historia’ blev en så småningom välkänd definition” (Johannisson 1988, 
s. 64). Axel Hullberg beskriver i intervjun (15/6-09) screeningen just som ett slags ”snapshots” av naturen.  
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potentiella miljöhot. 403  Notter säger till exempel, gällande de kriterier som nu 
används vid letandet efter miljögifter: ”De funkar i alla fall så bra att de har alldeles 
för mycket ämnen som de behöver titta på. Det kan vara ett 10-20tal per år [ämnen 
som undersöks]. Och det är ju…jättelite.”404 Jonas Rodhe, ansvarig för screening-
programmet, delar den uppfattningen:  

 

Det är ju alldeles uppenbart att det finns en massa kandidater som vi inte tagit 
ställning till, alltså vi skummar på något sätt på ytan. Så det är ju en utmaning i sig att 
försöka hitta de som utgör störst risker, störst hot.405 

 

Ett kort faktablad om screening belyser förhållandet på ett tydligt och överskådligt 
sätt: I Sverige finns 120 000 kemiska substanser registrerade. Till denna mängd ska 
också räknas ”a thousand of substances that are produced unintentionally, decom-
position products and metabolites”. 406  Sedan screeningprogrammet inrättades år 
1996 har Naturvårdsverket hunnit screena 600 ämnen.407 
  Återigen gör sig resursfrågan påmind. En alternativ metod för identifierandet 
av miljögifter skulle kunna resultera i ytterligare tillförsel av kandidatämnen för 
screening, men ”avbetningen” från listan skulle inte gå fortare för det.  Dessutom är 
siffrorna ovan givetvis statiska och säger inget om hur många nya substanser som 
introduceras varje år. Jag frågar Notter om detta, hur många ämnen som tillförs 
samhället: 
 

Notter: Det vill jag inte veta [skrattar] 

Jag: Är det nya varje dag? 

Notter: Det är det säkert, eller jag har ingen aning. Det är mycket som inte är prövat, 
den saken är säker.408  

 

   * * * 

 

Naturvårdsverket står för den del av kemikaliekontrollen som går ut på att 
passivt övervaka miljön och att inhämta information om miljöförändringar. 
Efter att i det föregående ha undersökt denna del av verksamheten ska jag nu 

403 Se t.ex. Naturvårdsverket (2012), s. 2: ”It would be impossible, or at least extremely costly, to 
regularly study all the substances that human beings discharge into the natural world.” 
404 Intervju med Manuela Notter 3/6-09. 
405 Intervju med Jonas Rodhe 15/6-09 
406 Naturvårdsverket (2012), s. 2.  
407 Naturvårdsverket (2012), s. 4. 
408 Intervju med Manuela Notter 3/6-09. 
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gå vidare till kontrollsystemets mer aktivt ingripande instans, Kemikalie-
inspektionen, vilken står för den regulatoriska delen av kemikaliekontrollen.  
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Kapitel 5. Kemikalieinspektionens uppdrag – 
Regleringen av det okända 
 
 
Kemikalieinspektionen verkar på regeringens uppdrag och är den myndighet som 
har det centrala ansvaret för regleringen av kemikalier i Sverige. Detta innebär 
bland annat att den är ansvarig myndighet för miljömålet Giftfri Miljö, att den har 
det primära ansvaret för tillsyn av företags miljöarbete med avseende på 
kemikalier, och att den är ansvarig för att implementera EU-direktiv om kemikalier 
i Sverige. I och med REACH:s ikraftträdande har dessutom Kemikalieinspek-
tionens roll stärkts, eftersom den utsågs till Sveriges nationella kemikaliemyndig-
het, med ansvar för att administrera och överse de svenska företagens inrappor-
tering av import- och produktionsdata till databanken i Helsingfors. Myndigheten 
har också sedan länge administrerat det svenska Produktregistret, till vilket företag 
inom landets gränser varit tvungna att registrera sina kemiska produkter. Därtill har 
myndigheten anförtrotts ett övergripande ansvar för att tillse att landets 
kemikaliekontroll fungerar, en ”systemgranskande roll”.409 
  Översiktligt består Kemikalieinspektionens verksamhet av följande delar: 
hanteringen av kemikaliedata som företag registrerar, implementering av EU-
direktiv, internationella förhandlingar inom EU och andra mellanstatliga organisa-
tioner, tillsynsarbete samt utarbetande av ämnen för screening tillsammans med 
andra myndigheter. En stor del av det internationella arbetet gäller att argumentera 
för reglering av vissa ämnen och för att vissa ämnen bör undersökas närmare. 
Samtliga aspekter av verksamheten kommer att behandlas i föreliggande kapitel. 
  Första analytiska delen är en presentation av Kemikalieinspektionens karaktär 
som myndighet, dess presentation av sig själv genom texter, dess förhållande till 
andra relevanta aktörer – bland annat genom sitt tillsynsarbete – och dess för-
hållande till sitt uppdrag. Andra delen behandlar en del av Kemikalieinspektionens 
arbete som är till största delen rent administrativ, men som likväl utgör en viktig 
del av myndighetens kemikalieövervakning, nämligen dess översyn av Produkt-
registret och REACH-registret. Den analytiska del som följer därpå utgörs av en 
genomgång av hur den regulatoriska sidan av Kemikalieinspektionens verksamhet 
fungerar i praktiken. Först dock en kommentar gällande det empiriska materialet.  
 

Gällande analyspresentationen och det empiriska materialets karaktär 
Några klargörande ord bör sägas angående mitt sätt att presentera de texter som 
analyseras i föreliggande kapitel. I regel är de logiskt sammanhålla och homogena 
till sin karaktär. Med det senare menar jag att de samtliga ger uttryck för en relativt 
enhetlig uppfattning om kemikalieregleringens möjligheter, problem och uppgift i 
samhället. Fokus i rapporterna ligger i regel på konkreta uppgifter förhanden, till 
exempel undersökningen av ett eller flera specifika ämnen. Relativt sällan ägnas 

409 SOU (1988): Kontroll av kemiska produkter och varor, s. 96.  
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utrymme åt mer fundamentala problematiseringar av verksamheten. Ändå före-
kommer sådana problematiseringar, och eftersom de är en viktig del av mitt ärende 
– vilket består i att studera hur problemområdet definieras och hur Kemikalie-
inspektionen orienterar sig på det problemområdet – kommer de att få en plats i 
analysen som inte motsvarar det utrymme de ges i rapporterna. Jag anser emellertid 
att risken för att analysen förmedlar en asymmetrisk och icke-representativ bild av 
myndighetens verksamhet är liten. Intervjuerna har varit en möjlighet att delvis 
kringgå genremässiga begränsningar i rapporterna.  
  Huvuddelen av texterna utgörs av rapporter och PM publicerade inom 
Kemikalieinspektionens egen serie. Uppdragen som avrapporteras där har olika 
karaktär; till exempel kan det bestå av tillsynsarbete av företag inom ett visst 
verksamhetsområde eller en utredning av de ekonomiska förutsättningarna för att 
reglera ett specifikt ämne. Jag har valt ut sådana rapporter för analys som jag ansett 
väl representerar centrala aspekter av Kemikalieinspektionens verksamhet. I och 
med att jag identifierat vissa specifika områden att uppehålla mig vid har jag vidare 
i enstaka fall sett mig tvungen att gå utanför rapportserien för att ge mer stadga åt 
analysen. Detta har exempelvis skett när en text som författats utanför Kemikalie-
inspektionen refererats flitigt som kunskapskälla i en av myndighetens rapporter. 
Avsnittet om tillsyn utgör ett specialfall på så vis att jag där använder mig av två 
rapporter från Naturvårdsverket för att alltså analysera en del av Kemikalie-
inspektionens verksamhet. Motivet för detta är att rapporterna utgör en bra översikt 
över generella aspekter av tillsynsarbetet. Samtidigt anser jag att avsnittet bör ligga 
i det här kapitlet eftersom tillsynen av företag primärt är Kemikalieinspektionens 
ansvarsområde.  
 Följande informanter har intervjuats: 
 
Stellan Fischer - Miljöriskbedömare 
Bengt Melsäter - Toxikolog 
Mona Blomdin Persson - Chefsposition 
Stefan Gabring - Ekotoxikolog, sakkunnig inom området “riskbedömning av 
miljöfarliga ämnen” 
Lars Gustafsson - Myndighetsexpert på REACH riskhantering 
 
 

Kemikalieinspektionens profil – en myndighetskarakterisering 
 

Dörrvakten och utkastaren – olika roller men samma målkonflikter  
Bengt Melsäter, toxikolog på Kemikalieinspektionen, förklarar att tyngdpunkten i 
myndighetens arbete ligger på förebyggandet av risker. Där Naturvårdsverket fram-
förallt har att bevaka miljön, att identifiera och sedermera åtgärda sådana skador 
som redan har uppstått, ska Kemikalieinspektionen å sin sida se till att miljöfarliga 
ämnen överhuvudtaget inte tillåts släppas ut. Med andra ord, som inte är Melsäters, 
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kan de båda myndigheternas respektive roll därmed beskrivas som dörrvaktens och 
utkastarens; den ena förhindrar störande element från att komma in och krascha 
festen, och den andre ser till att så snabbt som möjligt undanröja sådana störande 
element som sluppit förbi utsållningsmekanismen vid dörren.  
  Ändå finns hos Kemikalieinspektionen samma grundläggande tröghet i 
systemet som hos Naturvårdsverket, som består i låsningen vid vissa bestämda 
kriterier som utesluter andra parametrar. Melsäter, som arbetar med uppföljningen 
av miljömålet Giftfri Miljö, förklarar exempelvis den systemimmanenta problema-
tiken i indikatorbaserad måluppföljning: 

 
Det speglar väldigt mycket sådana här persistenta, gamla typer av ämnen som PCB, 
som har funnits och som numera är på bättringsvägen. Ibland kan man ju behöva 
väldigt många indikatorer [för att spegla det förhållande i miljön man är ute efter att 
spegla], men tyvärr kan man ju inte ha hur många som helst.  Och ett problem är ju då 
att det man har indikatorer på, det är ju det man vet. Det är ju substanser som vi 
känner till, som vi vet är problem. Det kan ju finnas andra ämnen som vi inte har så 
bra koll på, som är mer nya, som är på uppgång, som kommer att…som kommer att 
börja ryka.410  
 

Här förklarar Melsäter både svårigheten med att finna lämpliga metoder för att 
kunna uttala sig om tillstånd i miljön, och problemet med att man som övervakande 
myndighet är låst vid vedertagna urvalskriterier. Ändå är det inte ett helt stelt 
system som Kemikalieinspektionen arbetar med för att prioritera fram ämnen för 
vidare undersökning. Sökandet efter ämnen styrs naturligtvis av vissa förutbestäm-
da kriterier, men det är däremot inte, vilket annars kan förefalla självklart, ett helt 
mekaniskt utsorteringsarbete. Tvärtom är det en del av arbetet där den individuella 
expertkunskapen spelar en avgörande roll, vilket miljöriskbedömaren Stellan 
Fischer förklarar för mig. Han arbetar med att upprätta datorsystem för utgallring 
av prioriterade ämnen från Produktregistret, och i detta använder han till stor del 
sin erfarenhet av vilka ämnen som tidigare visat sig problematiska (mer om detta 
senare).  
  Trögheten som ligger i att rikta undersökningen enligt vedertagna kriterier är 
delvis en kunskapsteoretisk prioritering – att leta efter det man vet är problematiskt 
sedan tidigare – men även en resursbestämd prioritering. I lika hög grad som 
Naturvårdsverket måste Kemikalieinspektionen välja att lägga resurser på vissa 
typer av undersökningar istället för andra, och därmed faller det sig organisatoriskt 
logiskt att ägna sig åt sådant som visat sig möjligt att undersöka. Häri ligger 
uppenbarligen en målkonflikt, precis som det gör för Naturvårdsverket. Melsäter 
identifierar en konflikt i utarbetandet av indikatorer mellan å ena sidan viljan att 
vara så inklusiv som möjligt, det vill säga att med en enda indikator kunna uttala 
sig om så många ämnen som möjligt, och å andra sidan viljan att vara specifik, att 
låta en indikator tala för så få ämnen som möjligt. Samma konflikter ser han mellan 
viljan att undersöka nya ämnen (screening) och det logiska i att lägga fokus på 
vedertagna kriterier, liksom mellan viljan att undersöka ämnen grundligt och 

410 Intervju med Bengt Melsäter 21/10-09. 
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behovet av att fokusera endast på de ämnen som produceras i höga volymer (”det är 
en så hög kostnad så det måste bli på grund av volymerna”). I det senare fallet har 
Kemikalieinspektionen med REACH fått en prioritering bestämd åt sig, eftersom 
den nya EU-kemikalielagstiftningen endast täcker in så kallade högvolym-
kemikalier (mer om REACH senare i kapitlet). Med sin roll som dörrvakt, slut-
ligen, har Kemikalieinspektionen dessutom en tröghet, eller konflikt, att handskas 
med som inte i samma utsträckning bestämmer Naturvårdsverkets arbete, nämligen 
harmoniseringsprincipen inom EU. Även om Kemikalieinspektionen identifierar ett 
ämne som problematiskt och önskar en utfasning av detta, krävs det att EU-
kvarnarna maler igenom ärendet innan ett sådant beslut kan komma ifråga för 
Sveriges del.  
  Detta inledande stycke har syftat till att kortfattat introducera Kemikalie-
inspektionens uppdrag som övervakande myndighet i relation till Naturvårds-
verkets roll. Sammanfattningsvis kan sägas att vi har att göra med två myndigheter 
med olika och kompletterande roller, men med liknande systemimmanenta 
trögheter och konflikter. I följande del kommer dess verksamhetslogik att 
behandlas i större detalj. 
 

Optimism och självsäkerhet 
Det helt dominerande synsätt som kommer till uttryck på Kemikalieinspektionen, 
genom rapporter och mina intervjuer med dess anställda, är en stark tilltro till 
möjligheten att undanröja farliga kemikalier och faktiskt skapa ett säkert 
kemikaliesamhälle. Valet av ordet kemikaliesamhälle är mitt eget och jag använder 
det här medveten om dess djupare innebörd: att kemikalier är endogena i det 
senindustriella samhället och att dess potentiella risker är något vi måste leva med, 
eftersom ett kemikaliefritt alternativ bara kan vara en utopi. Som kommer framgå i 
det här kapitlet är det nämligen helt och hållet under den förutsättningen 
Kemikalieinspektionen bedriver sin verksamhet. Fischer säger i min intervju med 
honom utan att tveka: ”människan kommer alltid att producera kemikalier”.411 
  Det perspektiv som allmänt präglar Kemikalieinspektionen som myndighet är 
alltså vad som bäst kan beskrivas som en självsäkerhet och en tilltro till det 
övervaknings- och regleringssystem som finns. På en rak fråga om vi i Sverige 
inom en överskådlig framtid kommer att ha identifierat och fasat ut de ämnen som 
ger upphov till allvarliga skador på miljön svarar till exempel Fischer kort och gott 
”ja”. 412 Inspektionens rapporter förmedlar samma intryck av välfungerande och 
effektiv kemikaliekontroll som mina informanter på myndigheten. I en rapport om 
kemikaliemarknadens ekonomiska förutsättningar operationaliseras produkt-
registret genom att statistik över kemikalieflöden sammankopplas med en riskskala, 
vilket föranleder till exempel följande slutsats: ”Trenden för perioden 1988-2007 
tyder på minskande miljörisker”. 413  Detta är ett bra exempel både på hur 

411 Intervju med Stellan Fischer 10/11-09. 
412 Intervju med Stellan Fischer 10/11-09. 
413 Kemikalieinspektionen (2010), Rapport nr. 2, Kemisk industri ur ett ekonomiskt perspektiv, s. 25. 
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produktregistret kan komma till användning i Kemikalieinspektions arbete, och hur 
en relativt grov riskklassificering kan tillämpas för identifieringen av samhälleliga 
trender på en generell och abstrakt nivå. Samma metodik fungerar för att förmedla 
kontroll av skeenden på en generell nivå även där budskapet är i grunden negativt: 
”Det finns inget som tyder på att dagens varor innehåller mindre mängd 
faroklassade kemikalier än tidigare”.414 Rapporterna som görs på regeringsuppdrag 
angående specifika ämnen präglas av en gedigen funktionalitet: rapporterna består 
av en metodisk genomgång av befintlig litteratur gällande de ifrågavarande 
ämnenas uppträdande i naturen och statistik över nationella flöden (där data om 
detta finns), vilket sedan leder fram till konkreta förslag.415  
  Samtidigt är inte bilden som målas upp perfekt eller problemfri: kunskaps-
luckor och osäkerheter i bedömningar påpekas ofta, men den avgörande skillnaden 
gentemot liknande dokument hos Naturvårdsverket är att problemen i Kemikalie-
inspektionens beskrivning aldrig ter sig olösliga. Även när, som i citatet ovan, 
budskapet är att ett problem föreligger så finns det alltid en uttalad eller 
underförstådd lösning: kunskapsackumulation och teknologisk utveckling. Det 
finns ett visst sätt att uttrycka sig i de här rapporterna vilket jag hävdar säger något 
substantiellt om Kemikalieinspektionens representation av kemikalieproblematiken 
i allmänhet. När en kunskapslucka identifieras görs detta i ordalag som antyder att 
bristen på kunskap är närmast ett undantag från normalfallet, som utgörs av 
tillräcklig kunskap (tillräcklig för att fatta välgrundade beslut om utfasning, 
reglering eller tillåtelse). I föregående kapitel diskuterades hur osäkerheten i 
Naturvårdsverkets miljöövervakning görs produktiv på ett sätt som ligger nära vad 
Jasanoff beskrivit: erkännanden om osäkerhet innehåller det implicita löftet om 
framtida kontroll, samtidigt som identifieringen av osäkerhet i sig simulerar 
kontroll enligt logiken ’det här vet vi inte, men vi vet åtminstone att vi inte vet’. 
Hos Kemikalieinspektionen verkar samma logik i ännu högre grad; här görs osäke-
heten produktiv som kontrollmekanism genom att framställas som undantag. Det 
ska framhållas att detta framförallt är en likhet de båda myndigheterna emellan när 
det gäller osäkerhetens roll i representationen av problemområdet, och inte en 
skillnad. I båda fallen är osäkerheten perifer och även hos Naturvårdsverket är den i 
slutänden ett undantag i förhållande till kontrollen.  
  Troligen kan den självsäkerhet som präglar inspektionens ton och själv-
representation förklaras med myndighetens regulatoriska roll. Till skillnad från 
Naturvårdsverket, vars främsta uppgift det är att göra bakgrundsmätningar i 
referensområden, ska Kemikalieinspektionen verka för att ämnen förbjuds och 
fasas ut på såväl nationell som internationell nivå (främst inom ramen för olika EU-
direktiv). En stor del av detta regulatoriska arbete går ut på att verka för att ämnen 
ska föras upp på listor för farliga ämnen. Inom REACH kommer två sådana listor 

414 Kemikalieinspektionen (2010), s. 30.  
415 Kemikalieinspektionen (2007), Rapport nr. 3, Bly i varor: Ett regeringsuppdrag rapporterat av 
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket; Kemikalieinspektionen (2010b), Rapport nr. 4, Nationell reglering 
av fosfor i tvättmedel och maskindiskmedel för enskilt bruk; Kemikalieinspektionen (2010c), Rapport nr. 1, Säker 
användning av nanomaterial: Behov av reglering och andra åtgärder,; Kemikalieinspektionen (2009), Rapport 
nr. 1, DekaBDE,; Kemikalieinspektionen (2008), Rapport nr. 4, Ekonomiska styrmedel för bly i ammunition. 
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att få särskild betydelse, dels listan över tillståndpliktiga ämnen, det vill säga över 
sådana ämnen för vilka företag måste söka särskilt tillstånd för att få hantera, och 
dels kandidatlistan där sådana ämnen förs upp som i framtiden kan bli aktuella för 
den första listan. Förhoppningen är att kandidatlistan ska fungera som en press på 
företag att ta fram mer miljövänliga alternativ för att slippa den kostsamma 
processen med tillståndsansökningar. På Kemikalieinspektionen är det just arbetet 
med att föra upp ämnen på särskilda varningslistor som betraktas som den mest 
framkomliga regulatoriska vägen; det finns få exempel på fall där myndigheten 
beslutat om direkta förbud mot försäljning av ämnen.416  
  Den självsäkerhet som präglar Kemikalieinspektionens framträdande kan 
hänföras till en positivistisk grundhållning vilken genomgående präglar dess 
rapporter och mina informanters resonemang. Det är en hållning som gör gällande 
att de problem som kemikalieproduktionen ställer upp för samhället i princip kan 
hanteras med vetenskapliga metoder och rationella cost-benefitöverväganden. 
Inställningen sammanfattas väl i följande citat, från myndighetens promemoria om 
ekonomiska styrmedels funktionalitet: ”När risken för skada från utsläpp eller 
exponering för kemiska ämnen är mycket hög är kvantitativa regleringar eller total-
förbud att föredra framför marknadsdrivna styrmedel, särskilt när risken för 
oönskade tröskeleffekter är hög. Ekonomiska styrmedel är istället motiverade för 
kemikalieproblem där kostnaden för marginella skadeeffekter är måttlig och inte 
kraftigt tilltagande.” 417  Det är intressant att jämföra det här rent teoretiska 
resonemanget om idealsituationer med Kemikalieinspektionens regulatoriska verk-
lighet, där myndigheten sällan, trots det formella kravet på ekonomiska konse-
kvensutredningar, kan göra mer än endast tentativa och godtyckliga beräkningar av 
samhälleliga kostnader för olika miljöeffekter. 418Citatet ovan, som alltså anger att 
ekonomiska styrmedel bör undvikas där ”risken för oönskade tröskeleffekter är 
hög”, framstår också som paradoxalt vid en läsning av den direkt föregående raden, 
där det förklaras att ekonomiska styrmedel ofta kan vara att föredra just därför att 
”tröskeleffekter och andra effekter som är svåra att förutse ofta är vanligt före-
kommande vid kemikalierelaterade problem”.419 Mer restriktiva åtgärder bör alltså 
reserveras för sådana typer av risker som svårligen låter sig beläggas.  
  Även i sin regulatoriska roll uttrycker sig myndigheten med självsäkerhet. I 
flera regeringsuppdrag gällande eventuella förbud eller gränsvärden för specifika 
ämnen går Kemikalieinspektionen i sina förslag längre än vad EU och andra 
myndigheter anser vetenskapligt motiverat,420 och vad industrin menar är tillrådligt 
utifrån ett teknologiskt perspektiv. Det är från en position av vetenskaplig såväl 
som regulatorisk pondus som Kemikalieinspektionen talar i sina rapporter; när 
myndigheten anser sig ha vetenskaplig grund för att gå emot andra institutioners 

416 Kemikalieinspektionen (2008b), Rapport nr. 1, Produktval, substitution och tillsyn, s. 26. 
417  Kemikalieinspektionen (2011), PM nr. 1, Internationell förekomst av ekonomiska styrmedel på 
kemikalieområdet, s. 11. 
418 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2008). 
419 Kemikalieinspektionen (2011), s. 11. 
420 Kemikalieinspektionen (2007); Kemikalieinspektionen (2010b); Kemikalieinspektionen (2011b), Rapport nr. 
1, Kadmiumhalten måste minska för folkhälsans skull; Kemikalieinspektionen (2011c), Rapport nr. 2, Bisfenol A; 
Kemikalieinspektionen (2009); Kemikalieinspektionen (2008).  
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eller aktörers riskbedömningar så gör den det (se vidare under rubriken Att reglera 
under osäkerhet – ett mångfasetterat dilemma). 
  Samtidigt ska det framhållas att näringslivet i Kemikalieinspektionens rapporter 
framställs som en samarbetspartner i arbetet för ett säkert kemikaliesamhälle, 
snarare än en antagonist. Inspektionen går visserligen ofta längre än vad industrin 
skulle anse motiverat utifrån befintliga ersättningsalternativ, men hänsynen som tas 
just till förekomsten av sådana ersättningsalternativ från Kemikalieinspektionens 
sida är samtidigt stor. Ett förbud eller en strikt reglering motiveras alltid, vilket 
ingår i regeringens uppdragsskrivelse, med att det redan finns fullgoda, miljö-
vänliga alternativ, eller att sådana alternativ är på väg att utvecklas. Ofta motiverar 
Kemikalieinspektionen sina förslag med att det är viktigt att ”skicka en signal” till 
marknaden om att ett visst ämne inte är att betrakta som ekologiskt hållbart på 
sikt.421 Den här formuleringen antyder förvisso att en viss motsättning mellan den 
reglerande myndigheten och marknaden föreligger, men kanske vittnar den i ännu 
högre grad om en tro från Kemikalieinspektionens sida på möjligheten att samverka 
med marknaden, och på den senares möjlighet att frambringa ekologiskt hållbara 
alternativ till farliga ämnen.  
 

En nödvändig självsäkerhet? 
Det finns emellertid sprickor i den gängse optimismen inför utsikten att skapa ett 
säkert kemikaliesamhälle. I en rapport som utreder de ekonomiska förutsättning-
arna och trenderna på kemikaliemarknaden, identifieras flera problem av funda-
mental art, liksom en del negativa utvecklingstrender. Bland annat står det att läsa 
att kunskapen om ämnen kontinuerligt kommer att revideras, vilket innebär att 
ämnen som i dagsläget betraktas som säkra kan vara morgondagens miljögifter; 
vidare att stora kunskapsbrister finns gällande samverkansmönster och ämnens 
egenskaper, liksom om den typ av diffus exponering av mängder av okända ämnen 
som idag utgör en stor del av problembilden. En av rapportens slutsatser är ”att 
problemen blir mer komplexa över tiden. Det blir fler ämnen och fler använd-
ningsområden. Produktions- och handelsmönstren blir också mer komplicerade. 
Vår kunskap ökar förvisso men förhållandena blir trots det mer svårhanterliga”.422  
  Beskrivningarna har förvisso karaktären av problemidentifiering för framtida 
åtgärder och tonen kan även här, när budskapet är dystert, anses uttrycka pondus: 
”här och där finns brister som vi behöver åtgärda”. Emellertid kan komplexiteten i 
den totala problembild som målas upp svårligen anses förenlig med optimism. 
Precis som Naturvårdsverket verkar alltså Kemikalieinspektionen präglas av en viss 
dubbelhet i förhållande till kemikalieproblematiken; fundamentala problem identi-
fieras samtidigt som den dominerande tonen suggererar övergripande kontroll.  
  Att kalla den självsäkerhet och optimism som kommer till uttryck hos 
Kemikalieinspektionen ett spel för gallerierna är därför en tanke som ligger nära till 
hands, men en sådan beskrivning skulle troligen vara direkt felaktig. Snarare 

421 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2010b), s. 7. 
422 Kemikalieinspektionen (2010), s. 37. 
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handlar det om en myndighetslogik, alltså ett sätt att förhålla sig till och 
representera problemen, som mer eller mindre tvingas fram av den roll som 
myndigheten har. Jasanoff har i artikeln ”Science, Politics, and the Renegotiation 
of Expertise at EPA” redogjort för de enorma svårigheter amerikanska EPA 
(Environmental Protection Agency) haft med att hävda sin auktoritet på 
kemikalieområdet. 423  Det faktum att i stort sett varje vetenskapligt påstående 
gällande kemiska ämnens egenskaper och beteende i naturen är behäftat med stora 
osäkerheter har utnyttjats av den amerikanska kemikalieindustrin, som har 
dekonstruerat och ifrågasatt i stort sett varje försök till reglering som EPA gjort. 
Svårigheten, och i många fall omöjligheten, att säga något definitivt har gjort EPAs 
uppgift oerhört problematisk i en regulatorisk kultur som ställer höga krav på 
vetenskaplig säkerhet.  
  Jasanoff förklarar att EPA under en period valde en alternativ korten-på-bordet-
strategi i syfte att underlätta sitt regulatoriska arbete. Istället för att hävda veten-
skaplig säkerhet sökte myndigheten vara helt öppen med varje steg i sin riskbe-
dömning och klargöra varje element av osäkerhet som fanns på vägen till dess 
slutsats. Den här ansatsen till total öppenhet slog fel ut och ledde endast till att 
EPAs försök till reglering ifrågasattes ännu mer. Exemplet från USA kan tas som 
intäkt för att regulatoriska myndigheter är i stort behov av pondus och vetenskaplig 
auktoritet för att kunna hävda giltigheten i sina beslut.  
  Detta skulle kunna förklara den ton av optimism och självsäkerhet som präglar 
Kemikalieinspektionens representation av såväl problemområdet som sitt eget 
kemikaliearbete. En myndighet vars uppdrag det är att reglera och förbjuda kemi-
kalier har litet eller inget att vinna på att hävda osäkerhet eller okunskap i sitt 
arbete. Tilltron till marknadens potential att komma till rätta med problemen och 
hitta miljövänliga ersättningar till farliga ämnen kan också ses som en nödvändig 
del av Kemikalieinspektionens roll som regulatorisk myndighet; i själva verket är 
kopplingen mellan uppgift och inställning i det här fallet i högsta grad konkret 
eftersom det ingår i varje enskilt uppdrag gällande specifika ämnen att se till 
befintliga och möjliga ersättningar på marknaden.  
  Den här tendensen kommer till uttryck också hos toxikologen Bengt Melsäter 
när jag intervjuar honom. Hans beskrivning av miljögiftskontrollen ger bilden av 
ett välfungerande system; framförallt förklarar han logiken bakom varje aspekt av 
kontrollen som en beståndsdel i ett helhetligt maskineri. När diskussionen flyttas 
över från den generella nivån till mer konkret praktik, har han emellertid inga 
problem att identifiera förhållanden som i verkligheten ligger långt bortom idealet:  

 
Man kan väl säga att det egentligen är relativt få ämnen som är så pass vältestade att 
man kan säga något säkert. Det är ju det man har trott, om man ser på många av de 
problem vi har idag så har man ju trott att ”det här ämnet är nog inte så farligt”. Och så 
har det visat sig senare att det är det[…]Det är ju alltid begränsade resurser man har 
när det gäller hur mycket man kan gå ut och mäta i miljön. Och hur mycket man kan 
testa ämnen, och allting sådant, och hur mycket folk kan sitta och bedöma ämnen. Jag 

423 Jasanoff, S (1992): “Science, Politics, and the Renegotiation of Expertise at EPA.” 
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menar, det finns ju aldrig så mycket resurser som det skulle behövas egentligen. Det 
gäller ju att ha någon systematik, så man försöker göra det så bra som möjligt.424  
 

Problembeskrivningen som Melsäter gör här är av ganska allvarlig karaktär, och 
visar på en medvetenhet om att den epistemologiska föränderligheten, liksom blotta 
mängden ämnen som finns att undersöka, kraftigt underminerar möjligheten till en 
mer omfattande kontroll av kemikalier. Ändå är det viktigt att notera att han inte 
betraktar detta primärt som ett problem för Kemikalieinspektionen att lösa, utan 
som något som ligger bortom deras sfär av kontroll och ansvar. På så vis innebär 
sådana problemanalyser inte heller nödvändigtvis en krock med den genomgående 
självsäkerhet och pondus som präglar myndigheten. Mer om detta senare, för 
närvarande räcker det med att konstatera att självsäkerhet och insikter om 
fundamentala problem inte står i motsats till varandra i Kemikalieinspektionens 
verksamhetslogik, vilken innebär att myndigheten trots stor osäkerhet gällande de 
ämnen den utreder alltid ska komma till en slutsats (vare sig den innebär fortsatt 
utredningsarbete, restriktioner i användningen och så vidare). Det är en logik som 
ger upphov till ett likartat mönster i de rapporter som produceras på Kemikalie-
inspektionen: ett i regel relativt outforskat ämne, och de oftast delvis motstridiga 
uppgifter om dess egenskaper som finns på forskningsfältet, behandlas, omfattande 
osäkerheter påpekas, och slutligen når man fram till ett förslag. 425 Idén om en 
speciell regulatorisk logik förklarar också den skillnad i ton som föreligger gent-
emot Naturvårdsverket, vilket handlar mer om en gradskillnad än om en artskillnad. 
Naturvårdsverkets uppdrag gör det knappast rimligt att hävda omöjligheten i en 
miljögiftsövervakning, men ställer inte heller samma krav på pondus och säkerhet i 
omdömena som ställs på Kemikalieinspektionen.  
 

Förhållandet till näringslivet och marknaden 
Kemikalieinspektionen utgör en förbindande länk mellan de instanser som spelar 
en avgörande roll för den svenska kemikaliepolitiken. Samtidigt som myndigheten 
samarbetar tätt med Naturvårdsverket får den regelbundet uppdrag av regeringen 
om att utreda risker och regleringsmöjligheter gällande specifika ämnen, vilket 
nödvändiggör kontakter och samarbete med näringslivet. Dessutom ska man 
anpassa sig till befintlig EU-lagstiftning och inom EU driva kemikaliefrågor. 
Positionen mellan å ena sidan miljöforskning och kraven på att reglera, och å andra 
sidan marknaden, med såväl näringslivets som konsumenternas intressen att ta 
hänsyn till, torde vara prekär. I rollen ingår inte bara att reglera ämnen, utan också 
att tillse hur direktiv efterföljs och, när detta är nödvändigt, bidra med entydiga 
tolkningar av direktiv när det visar sig att dessa tolkats olika av olika aktörer.426 

424 Intervju med Bengt Melsäter 21/10-09. 
425  Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2009); Kemikalieinspektionen (2010d), Rapport nr. 3, Farliga ämnen i 
tatueringsfärger: Utredning av tillsynsansvar samt behov av ytterligare reglering. Se vidare om kapitlet om det 
regulatoriska arbetet för mer om hur förslagen brukar se ut. 
426 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2010b); Kemikalieinspektionen (2009). 
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Sammantaget kan den position som Kemikalieinspektionen intar mellan alla dessa 
olika sfärer och instanser närmast beskrivas som en form av gränsarbete.  
  När regeringen ger Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda behovet av och 
möjligheten att införa restriktioner gällande enstaka ämnen, ingår som redan 
konstaterats alltid en paragraf om att eventuella regleringar måste vara rimliga ur 
såväl ett ekonomiskt som teknologiskt perspektiv. Detta finns sammanfattat i den 
så kallade produktvals- eller substitutionsprincipen, som officiellt ska vara styrande 
för näringslivets produktion, och som innebär att den minst miljöfarliga produkten 
ska väljas när detta är acceptabelt ur såväl ett funktionellt som ekonomiskt per-
spektiv. Uppenbarligen lämnar detta ett visst utrymme för tolkning, och i sina 
rapporter gällande eventuella regleringar av ämnen ägnar Kemikalieinspektionen 
varierande utrymme åt att utreda de här dimensionerna. I rapporten om fosfor, till 
exempel, redogörs för kundundersökningar där konsumenter uttalat sig negativt om 
fosforfria maskindiskmedel, och diskmedeltillverkarnas farhågor om att en 
reglering därför kommer göra kunderna missnöjda.427 Vissa rapporter har därför en 
speciell karaktär där kemiskt-vetenskapligt språk blandas med marknadsbedöm-
ningar och en hel del rent kvalitativa bedömningar av konsumenters respons på 
eventuella regleringar. I andra fall blandas kemiskvetenskapliga forskningsöver-
sikter med redogörelser för ekonomisk teori. I andra rapporter nöjer sig 
Kemikalieinspektionen med att göra en rent vetenskaplig bedömning, i det aktuella 
fallet att gränsvärdet sett enbart ur hälsosynpunkt borde sänkas, men att fördjupade 
konsekvensbedömningar gällande andra aspekter borde göras innan en sådan åtgärd 
vidtas.428 I andra fall görs bedömningen att industrins arbete med att ersätta ämnet i 
fråga inom vissa tillämpningsområden är tillräckligt och onödiggör för Kemikalie-
inspektionen att aktivt arbeta för ett förbud.429  
  Det är alltså Kemikalieinspektionens uppdrag att balansera såväl kundernas 
som industrins intressen mot de behov som myndigheten anser finns av en regle-
ring i hälso- och miljöhänseende. Näringslivet får ofta en tämligen framträdande 
roll i de här utredningarna i form av remissinstans, samtalspartner och expert. Det 
är slående att representanter från näringslivet när de kallas in som remissinstanser 
tillåts uttala sig inte enbart om frågor som rör teknikutveckling och produktion, 
utan även frågor som rör ämnens miljöfarlighet och beteende i naturen. I vissa fall 
har de gjort egna riskbedömningar som åberopas, och i regel visar dessa på mindre 
miljörisker än andra utredningar. 430  Ändå, vilket tål att upprepas, är det inte 
ovanligt att Kemikalieinspektionen i sin slutsats går emot företagens önskemål.431  
  I synnerhet när det gäller frågan om substitut har näringslivet en viktig talan. I 
flera rapporter432 går alltså Kemikalieinspektionen längre än vad industrin anser 

427 Kemikalieinspektionen (2010b), s. 40.  
428 Kemikalieinspektionen (2011b), s. 7f.  
429 Kemikalieinspektionen (2011c), s. 4f; Kemikalieinspektionen (2009), s. 22f.  
430  Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2008); Kemikalieinspektionen (2010b). Det är också värt att notera att 
industrins riskbedömningar äger tyngd i det övergripande miljöarbetet: t.ex. användes industrins riskbedömning 
av bly, vilken visar på ett dubbelt så högt gränsvärde som en annan studie, som underlag vid arbetet med 
vattendirektivet (se Kemikalieinspektionen, 2008).  
431 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2008). 
432 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2007); Kemikalieinspektionen (2010b); Kemikalieinspektionen (2009).  
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tillrådligt, men samtidigt ska det framhållas att Kemikalieinspektionen i regel inte 
kräver ersättning eller utfasning av ämnen annat än i situationer där ersättnings-
alternativ, vilka industrin betraktar som fullgoda, redan finns att tillgå. Blystudien 
innehåller t.ex. en omfattande kartläggning av samtliga nationella användnings-
områden av bly och en metodisk genomgång av tillgängliga alternativ, och i de fall 
där bedömningen görs att alternativen inte är gångbara i dagsläget föreslås ett 
undantag från blyrestriktionen.433  
  Detta illustrerar väl hur produktvalsprincipen ger näringslivet – taget som en 
samlad aktör – en auktoritetsposition i förhållande till de myndigheter som söker 
reglera kemikalieflödena i samhället. Om det finns en produkt som kan ersätta en 
annan är detta givetvis utmärkt, finns det inte så löper man från näringslivets sida 
liten eller ingen risk att tvingas upphöra med sin produktion. Kemikalieinspek-
tionen å sin sida är mer eller mindre tvingad att sätta sitt hopp till den här 
proceduren, eftersom spelets regler är sådana. Alldeles oavsett synen inom myndig-
heten på möjligheten att ständigt finna ersättningar till de ämnen och produkter som 
identifieras som miljögifter, är det alltså den logiken som väldigt konkret styr dess 
regulatoriska arbete. I såväl rapporter som intervjuer finns det också litet som 
vittnar om att ett sådant angreppssätt skulle betraktas som missriktat. En förutsätt-
ning för allt kemikalieregleringsarbete som ofta framhålls i Kemikalieinspektionens 
rapporter är just behovet av att väga den uppskattade faran med varje ämne mot 
dess nytta i samhället,434 vilket också är vad Stellan Fischer understryker som en 
grundbult i kemikaliearbetet när jag intervjuar honom. Ofta framhålls också i 
rapporter och andra texter de stora framsteg som gjorts på näringslivets egna 
initiativ, och den miljövänliga dynamik som uppstår i spänningen mellan 
konsumentkrav, teknikutveckling och industrins kommersiella intressen. 435 Sam-
tidigt händer det att avsteg görs från den gängse inställningen att produkt-
valsprincipen bör tillämpas på industrins villkor. Ibland argumenteras istället för att 
man med en striktare lagstiftning kan tvinga fram en teknologisk utveckling, istället 
för att vänta med reglering tills ersättningar finns att tillgå. 436  När oreglerade 
områden, som exempelvis nanomaterial och tatueringsfärger, utreds framhåller 
Kemikalieinspektionen att den kompetens som krävs för att kunna avgöra hälso- 
och miljörisker saknas och att en adekvat reglering kräver inblandning av 
kemikalieexpertis. Det händer också att Kemikalieinspektionen framhäver behovet 
av lagstiftning och otillräckligheten i frivilliga rapporteringssystem.437 När rege-
ringsuppdragen inte explicit förbinder Kemikalieinspektionen att göra fördjupade 
samhällsekonomiska beräkningar brukar man i rapporterna också nöja sig med att 
göra en strikt vetenskaplig bedömning, för att sedan kvalificera denna med att 
påvisa behovet av bredare konsekvensutredningar.438 I många rapporter efterlyser 

433 Kemikalieinspektionen (2007).  
434  Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2007b), Miljöledning och Giftfri Miljö: Kemikaliefrågorna i teori och 
praktik, Rapport nr. 4, s. 62ff. 
435  Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2007b); Bejer, F (2007): Företags substitution av kemiska ämnen: 
Drivkrafter, hinder och framgångsfaktorer. 
436 Kemikalieinspektionen (2010), s. 31; se även Bejer, F (2007).  
437 Kemikalieinspektionen (2010c), s. 9; Kemikalieinspektionen (2010d), s. 38.  
438 Kemikalieinspektionen (2011b), s. 65f.; Kemikalieinspektionen (2011c), s. 32. 
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Kemikalieinspektionen även fokuserade satsningar på offentlig upphandling 
eftersom den fria marknadens självreglerande funktion inte anses tillräcklig för en 
adekvat kemikaliereglering.439  
  Industrins auktoritet i substitutionsfrågor motiveras med dess unika expertis 
vad gäller funktionalitet: ”Det är industrins uppgift att driva substitution, och bara 
industrin själv har tekniska erfarenheter av sina produkter för att kunna genomföra 
substitutionen i praktiken”.440 Samtidigt är det uppenbart att industrin å sin sida 
saknar expertis om hälso- och miljörisker.441 I den bästa av världar kan möjligen en 
sådan kompetensfördelning fås att fungera genom effektiva och välsmorda 
kommunikationskanaler; sådana finns också institutionaliserade i återkommande 
gruppmöten där representanter för både industri och miljömyndigheter deltar. Ändå 
föreligger en uppenbar risk att bristande kommunikation och knappa resurser leder 
till glapp i övervakningssystemet.  
  Substitutionen av ämnen kommer att behandlas mer utförligt i avsnittet om 
produktvalsprincipen senare i kapitlet, men det är värt att kort redogöra för den 
principiella processen när ett ämne ska ersätta ett annat. Den viktigaste frågan att 
ställa i sammanhanget är inte om det är rimligt att alltid förvänta sig att ett 
ersättningsämne finns att tillgå. Bevisligen finns det så gott som alltid ett ämne som 
kan ersätta ett annat. Det avgörande är istället vad det är som ersätter. De ämnen 
som fasas ut och regleras har alla antingen visat sig vara akut toxiska, vilket direkt 
visar sig i laboratorietester, eller varit föremål för en lång tids omfattande och 
noggranna studier som uppenbarat potentiella miljörisker. Det är högst osannolikt 
att ett ämne som ersätter ett sådant ämne är lika väldokumenterat, vilket får den 
uppenbara följden att det anses vara att föredra eftersom det inte har några kända 
miljörisker. Det är näringslivet som har till uppgift att kontrollera att de produkter 
som utvecklas och sätts på marknaden är säkra ur miljösynpunkt, men såväl 
möjligheten som incitamentet för företagen att göra något annat än mycket ytliga, 
preliminära tester går givetvis att ifrågasätta. Ämnet bisfenol A (BPA) är ett 
exempel av legio där icke-konventionella tester gett upphov till en helt annan 
riskbild än standardiserade tester.442 Följden av det här förhållandet riskerar bli att 
det uppstår ett avsevärt glapp mellan den tid det tar för Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen att identifiera och så småningom reglera miljöfarliga 
ämnen, och den tid det tar för industrin att utveckla ständigt nya och potentiellt 
miljöfarliga ämnen. Det är just den här problematiken Kemikalieinspektionen är 
inne på i sin rapport om kemikalieindustrins ekonomiska förutsättningar, när man 
skriver:  

 
Det vore bra om vi även hade tillgång till information om ämnen som inte är klassade 
som farliga idag[…]Fortlöpande kommer nya rön om ämnens farliga egenskaper. 
Särskilt med tanke på ämnen som används i långlivade produkter kan det vara ett 

439 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2008b), s. 71f.; Kemikalieinspektionen (2009), s. 20f.  
440 Kemikalieinspektionen (2009), s. 16.  
441  Kemikalieinspektionen (2009b), PM nr. 4, Högfluorerade ämnen i kläder, skor och kemiska; 
Kemikalieinspektionen (2011d), Handlingsplan för en giftfri vardag 2011-2014: Skydda barnen bättre; se även 
Bejer, F (2007). 
442 Kemikalieinspektionen (2011c), s. 3.  

158 
 

                                            



KEMIKALIEINSPEKTIONENS UPPDRAG – REGLERINGEN AV DET OKÄNDA 

problem om det senare upptäcks att ämnena har farliga egenskaper. I synnerhet om 
ämnena är långlivade och kan ansamlas i levande organismer kan det vara 
problematiskt om de redan är spridda i samhället med varor.443  

 
Det är rimligt att ifrågasätta ett sådant här regulatoriskt system, där bevisbördan är 
placerad på de kontrollerande myndigheterna att säkerställa att ett specifikt ämne är 
farligt och bör fasas ut. I princip uttrycker citatet ovan behovet av en betydligt mer 
restriktivt tillämpad försiktighetsprincip, men det är inte en slutsats som står att läsa 
i rapporten citatet är hämtat ur, eller någon annan rapport.  
 

Tillsynskedjan i praktiken 
Utifrån den centrala betydelse som både egenkontroll och tillsyn tilldelas i 
kemikaliekontrollens formella händelsekedja är det uppenbart att det är av största 
vikt att kommunikationen mellan tillsynsmyndighet och företagen fungerar, att de 
senare kan utföra sin egenkontroll på ett tillfredsställande sätt samt att det finns 
vettiga sanktioner att tillgripa i de fall egenkontrollen beläggs med brister. Som just 
har framgått utgör egenkontrollen en svag länk (vilket kommer utvecklas mer 
senare, i stycket om produktvalsprincipen). När Naturvårdsverket under 2011 och 
2012 utredde tillsynsverksamheten i Sverige, både ur verksamhetsutövarnas 
(företag) perspektiv och ur tillsynsmyndigheternas perspektiv, framgick det också 
att det fortfarande finns stora brister i egenkontrollen.444 De två stora problemen, 
förutom den redan påtalade bristande miljökunskapen hos verksamhetsutövarna, är 
en utbredd osäkerhet gällande vad egenkontroll faktiskt går ut på. Därtill 
förekommer tvivel på att företagen faktiskt har intresse av att utföra en långtgående 
och självkritisk egenkontroll: ”Så ärliga är vi inte ens här i Sverige.” 445 Därtill 
befinns det finnas en hög korrelation mellan frekvensen av tillsynstillfällen och 
företag som av tillsynsmyndigheter anses ha en relativt god egenkontroll, vilket, 
enligt mig, logiskt sett torde underminera idén om egenkontroll, om denna är 
beroende av att den ofta kontrolleras.446 
 När Lars Lundgren, då på Naturvårdsverket, skriver sin rapport om svensk 
miljöpolitik 1989, förklarar även han att kontrollkedjan ”inte [är] särskilt stark”.447 
Också i hans analys är diffusa begrepp ett av de avgörande problemen, men då 
gäller det framförallt kommunikationsdelen mellan tillsynsmyndighet och företag; 
närmare bestämt hur de senare ska uppfylla de villkor som satts av de förra.448 
Dåvarande koncessionsnämnden, förklarar Lundgren, hävdade att det var i princip 

443 Kemikalieinspektionen (2010), s. 35. 
444 Naturvårdsverket (2011), Rapport 6421, Utvärdering av tillsynen över verksamhetsutövarens egenkontroll: 
Att trimma motorn; Naturvårdsverket (2012b), Rapport 6486, Verksamhetsutövarens arbete med egenkontroll: 
En utvärdering. 
445 Naturvårdsverket (2011), s. 29. 
446 Naturvårdsverket (2011), s. 56. 
447 Lundgren, L (1989): Miljöpolitik på längden och tvären: Några synpunkter på svensk miljövård under 1900-
talet, s. 76. Lundgren skriver förvisso om miljökontroll i stort och inte specifikt om kemikaliekontroll, men det 
har ingen bäring på min analys här.  
448 Lundgren, L (1989), s. 72ff. 
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omöjligt att formulera precisa villkor; ett påstående som Lundgren menar ”borde 
vara laddat med konsekvenser”.449  
  Förutom den här diffusheten är den allvarligaste brist som identifieras av 
Lundgren frånvaron av kännbara sanktioner som skulle kunna ge företag 
ekonomiska incitament att förändra sin produktion, och som framgår av Måralds 
studie från 2007 har få eller inga förbättringar gjorts på det området.450  
 

Splittrande gränsarbete? 
Det som hittills har framhävts som en central aspekt av Kemikalieinspektionens 
kemikaliearbete är dess position mellan olika instanser som både förmedlande och 
reglerande myndighet, och jag tror att just den här positionen i skärningspunkten 
mellan olika, svårförenliga logiker är nyckeln till att förstå inspektionens egen 
logik. Jag har redan konstaterat att den helt dominerande tonen i såväl rapporter 
som i intervjuer med nyckelpersoner på Kemikalieinspektionen förmedlar själv-
säkerhet och pondus. I ett redan referat uttalande säger sig till exempel miljörisk-
bedömaren Fischer övertygad om att Sverige inom en överskådlig framtid fasat ut 
alla farliga ämnen ur den inhemska produktionen.  
  Samtidigt förekommer också en annan problembeskrivning, som gör gällande 
att kemikalieområdet istället för att utvecklas mot allt bättre kontroll, tvärtom blir 
mer och mer svårhanterligt. Den här analysen implicerar istället att problemen ökar 
i takt med vår kunskap. 451  De två perspektiven låter sig ogärna förenas och 
splittringen kan lämpligen beskrivas som en form av institutionell borderline-
identitet. Lika litet som i fallet med Naturvårdsverket låter sig emellertid det 
pessimistiska perspektivet manifesteras i Kemikalieinspektionens arbete på något 
framträdande sätt. Visserligen händer det att myndigheten går längre i sina 
regleringsförslag än vad näringslivet skulle önska, men det är ändå i slutänden 
industrins prerogativ att finna fungerande ersättningar innan produktionen måste 
läggas om. Det kan inte påstås att Kemikalieinspektionen styr Sveriges kemikalie-
politik med hårda tyglar, utifrån en uppfattning om att miljögiftsområdet är alltför 
komplext och vår kunskap om det alltför bristfällig och tentativ, för att 
kemikalieproduktionen ska kunna anses hållbar. Den uppfattningen skymtar ibland 
förbi i rapporterna, men uttrycks aldrig tydligt i några slutsatser eller förslag till 
kemikaliepolitisk kursändring. 
  Denna borderlineidentitet452 låter sig förklaras, som jag redan varit inne på, av 
Kemikalieinspektionens funktion av gränsarbetande myndighet. I kontakten med 
miljöorganisationer, forskningssfär och framförallt Naturvårdsverket kan problem-
områdets enorma komplexitet belysas, men den analys av problemen som i den 
kontakten aktualiseras låter sig svårligen översättas till den andra sidan av 

449 Lundgren, L (1989), s. 72.  
450 Mårald, E (2007): Svenska miljöbrott och miljöskandaler, 1960-2000, s. 136-147. 
451  Kemikalieinspektionen (2010), s. 16ff.; Kemikalieinspektionen (2011d), s. 8ff.; Kemikalieinspektionen 
(2010), s. 8.  
452 Jmfr Lundgren som använder begreppet Janusansikte för att beskriva den generiska tillsynsmyndighetens 
prekära roll (Lundgren, L, 1989, s. 77). 
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Kemikalieinspektionens arbete – den regulatoriska. I kontakten med näringslivet 
måste tonen vara en annan, inte minst därför att regeringens uppdrag klart 
specificerar att den ska vara det. Svårigheten för miljövårdande myndigheter att 
förena tillsynsarbete med de delar av verksamheten som ställer mer krav på 
välfungerande samarbete har också påpekats av Mårald. Det är inte lätt att vara 
både polis och polare.453 
  En rapport som särskilt väl illustrerar hur tonfallet förändras beroende på vilken 
”hatt” myndigheten har på sig, är den rapport som Kemikalieinspektionen framtagit 
i syfte att kunna användas som en handbok av företag i arbetet med att anpassa sin 
kemikaliehantering till miljömålet Giftfri Miljö.454 Här är språket glatt optimistiskt, 
och företagen får motta upprepade komplimanger för sin miljömedvetenhet. Det 
glada tonfallet balanserar vid flera tillfällen på gränsen till det nedlåtande, som vore 
företagen barn som inte kan förväntas förstå problemen i sin helhet utan behöver få 
dem inlindade och väldigt enkelt beskrivna. Mot bakgrund av den betydligt mer 
dystra problemskrivning som förekommer i tidigare nämnda rapport om kemikalie-
industrins ekonomiska förutsättningar, kan den glada tonen uppfattas som närmast 
ironisk. Det vore emellertid att dra tolkningen för långt. Mer rimligt är att 
konstatera att den väl visar hur Kemikalieinspektionen söker anpassa sin verk-
samhet, här på ett väldigt konkret, språkligt sätt, efter sina skilda roller.  
  Samma fenomen framträder också i de rapporter som utreder behoven av och 
möjligheten till reglering av specifika ämnen; här blandas kemiska redogörelser för 
ämnens struktur, egenskaper och beteende i miljön med omfattande diskussioner 
om juridiska ramverk och bedömningar av konsumenternas respons på förändrade 
produktsammansättningar.455 Kemikalieinspektionens uppdrag inkluderar alltså inte 
alltid bara den rent vetenskapliga riskbedömningen, som görs utifrån siffror på 
ämnens egenskaper och spridningsmönster, utan även helt andra typer av beräk-
ningar och förutsägelser; om konsumenters agerande under vissa hypotetiska 
premisser, företagens respons på detta agerande, olika konsumentprodukters 
funktion på marknaden, de ekonomiska konsekvenserna av åtgärder, osv. Utred-
ningen av ekonomiska styrmedel i fråga om bly i ammunition belyser väl 
myndighetens kameleontiska karaktär; här blandas en kemiskvetenskaplig forsk-
ningsöversikt med redogörelser för den ekonomiska teorin om varors elasticitet, 
fysikaliska och etiska faktorer att ta hänsyn till vid viltjakt samt tänkbara effekter 
för skogsindustrin, med avseende på hagelsplitter i trädstammar, av en övergång 
från en typ av hagelammunition till en annan.456 Ibland ter sig försöken att förankra 
den regulatoriska expertisen i ekonomisk teori som en direkt omöjlig uppgift: 
uträkningen av exempelvis ”samhällets marginalnytta”457 omöjliggörs givetvis av 
att det inte går att kalkylera ett pris på tänkbara miljöeffekter av en viss ämnes-

453 Mårald, E (2007), s. 29f. s. 120. 
454 Kemikalieinspektionen (2007b).   
455  Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2010); Kemikalieinspektionen (2007); Kemikalieinspektionen (2008); 
Kemikalieinspektionen (2010d).  
456 Genomgången av elasticitetsteorin visar sig otillämpbar på det aktuella fallet, varför KEMI istället får göra en 
rent kvalitativ, hypotetisk bedömning av möjliga effekter på konsumenters beteende av en prisreglering.  
457 Kemikalieinspektionen (2008), bilaga 3. 
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användning, dels därför att det kräver att det finns ett ekonomiskt pris på 
ekologiska faktorer, och dels därför att sådana miljöeffekter är i princip omöjliga 
att beräkna. Ibland leder de ekonomiskt-teoretiska diskussionerna även till direkta 
cirkelresonemang, som när myndigheten spekulerar i värdet av ett pantsystem för 
bly i ammunition: ”Om panten var satt på en nivå som var nära den teoretiskt 
optimala skulle […] jägarna och skyttarna […] betala ett rimligt pris för de 
negativa effekter de orsakar”. 458  Poängen med att lyfta fram detta är inte att 
lustiggöra sig över ekonomisk teori, utan att peka på de svårigheter en regulatorisk 
myndighet som Kemikalieinspektionen ställs inför när den tvingas väga ekologiska 
och ekonomiska faktorer mot varandra.  
  Borderlineidentiteten innebär emellertid något mer än krav på differentierad 
expertis och nyansskillnader i tonläge; ibland manifesteras den i ren ambivalens. 
Framförallt är detta tydligt just i Kemikalieinspektionens inställning till industrins 
roll i kontrollsystemet. Kemikalieövervakningssystemet bygger på ett stort egen-
ansvar från industrins sida, och därmed uttrycker också Kemikalieinspektionen 
förtroende för industrins förmåga att svara mot den rollbeskrivningen, när 
myndigheten uttrycker förtroende för systemet i stort. Tilliten till företagens 
egenansvar uttrycks gång på gång i såväl rapporter som intervjuer. I direkt kontrast 
till detta finns de misstankar som ibland dyker upp, om att företagen saknar 
incitamenten att delta aktivt i det regulatoriska arbetet, liksom att de saknar den 
kunskap som krävs för att kunna göra något annat än att handla i specifika fall på 
direkt uppmaning från Kemikalieinspektionen och andra tillsynsmyndigheter.459 I 
rapporten om en eventuell reglering av nanomaterial framhävs att försök som gjorts 
med frivilliga rapporteringssystem visat sig otillfredsställande, och utifrån denna 
erfarenhet argumenteras för behovet av tvingande reglering.460 När jag talar med 
Stefan Gabring och Mona Blomdin Persson om implementeringen av REACH, är 
det just företagens roll i händelsekedjan de identifierar som en potentiellt svag 
länk.461  
  Kemikalieinspektionens position mellan kraven från regeringen att följa en 
marknadsliberal logik, och kraven att verka som regulatorisk myndighet, förefaller 
innebära en viss ambivalens även i inställningen till konsumenternas462 ansvar i 
kemikaliesamhället. I det tidigare kapitlet om propositioner och SOUer, konsta-
terades att detta var en idé som sedan mitten av 90-talet manifesterats i texterna om 
kemikalieproblematiken. Kemikalieinspektionens regulatoriska drift torde vara svår 
att förena med en alltför stor tilltro till möjligheten att flytta över ansvar för 
regleringen av kemikalier till konsumenterna själva. Det är emellertid tydligt i det 
empiriska materialet att man på myndigheten har anammat ett sådant synsätt. Ofta 

458 Kemikalieinspektionen (2008), s. 65. 
459 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2008b), s. 39, s. 61; Kemikalieinspektionen (2009b), s. 20ff.; se vidare 
Beijer, F (2007); Kemikalieinspektionen (2010d).  
460 Kemikalieinspektionen (2010c), s. 9. 
461 Intervju med Stefan Gabring och Mona Blomdin Persson 15/10-09. 
462 Det ska påpekas att KEMI i sina rapporter med ordet ”konsument” ofta avser ett företag som producerar varor 
i vilka ingår kemikalier. Sådana företag är konsumenter av de kemikalier som producerats av kemikalieindustrin, 
och alltså något annat än de vardagskonsumenter som i vardagligt språkbruk ofta avses med ordet. När jag 
använder ordet är det enbart i den här vardagliga betydelsen, om inget annat framgår.  
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framhålls i rapporter att konsumenterna har ett viktigt ansvar för att välja det 
mindre farliga alternativet, och enligt den här logiken argumenteras ofta för 
lagstiftning om effektiv miljömärkning på produkter.463 De förslag till åtgärder som 
myndigheten ger i rapporter där sådana är efterlysta, handlar också ofta just om ett 
förbättrat informationsflöde, där kunden i affären ska upplysas och därmed stärkas 
som maktfaktor i det regulatoriska systemet. I min intervju med Fischer framhåller 
han som en väldigt fundamental och genuin insikt, att en av de absolut viktigaste 
dimensionerna som saknas i dagens samhälle, är konsumentens medvetenhet om 
hennes eget ansvar. Utan en förändring på den punkten, menar min informant, är 
det inte rimligt att hoppas på ett verkligt effektivt kemikaliearbete. I linje med den 
gängse optimismen och tilliten till systemet påpekas regelbundet att kundernas 
medvetenhet om miljöfarliga ämnen ökar.464 Därtill läggs ibland den ”offentliga 
debatten”, vilken tillskrivs en viktig roll i marknadens självreglering, och till vilken 
konsumenten eventuellt kan räknas. 465  Ambivalensen beträffande konsumentens 
funktion inte så mycket vad som sägs rakt ut, utan om krocken mellan det som sägs 
om saken och det arbete som Kemikalieinspektionen är satt att utföra. Om 
myndighetens regulatoriska funktion fungerade effektivt, och om den vetenskapliga 
riskbedömningen var möjlig att regelbundet omsätta i konkreta varningar, torde 
konsumentens roll vara obetydlig. I vissa fall framstår den fria marknadsdoktrinens 
betoning på konsumentsval som direkt motsatt Kemikalieinspektionens regulato-
riska arbete, som när EU-harmoniserade regler ställer krav på Sverige att ta bort 
eller minska befintliga restriktioner. I fallet kadmium, exempelvis, har Sveriges 
producenter av mineralgödsel under en längre tid opererat med stränga gränsvärden 
(dock ändå för höga, enligt Kemikalieinspektionen); när harmonisering av EUs 
regelverk på området utsträcks till att gälla även Sverige läggs istället ansvaret över 
på konsumenten att ta reda på huruvida varan är miljövänlig eller inte.466 I sådana 
fall framstår konsumentansvaret som en synnerligen försvårande omständighet för 
ett effektivt regulatoriskt arbete. Den fria marknaden innebär vidare att varor kan 
importeras från länder där helt andra regler gäller än för inhemska tillverkare.  
  Det ska framhävas att kraven från regeringen att följa en marknadslogik 
begränsar Kemikalieinspektionens möjlighet att utöva en strikt reglering där 
myndigheten anser att restriktiva åtgärder är motiverade. I fallet bly, till exempel, 
drar regeringen tillbaka ett totalförbud mot användning av ämnet i ammunition, och 
ger senare istället Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda lämpligheten av att 
införa ekonomiska styrmedel på marknaden, för att göra alternativa ämnen mer 
attraktiva. Mycket i utredningen talar för att myndigheten skulle anse en 
framtvingad utfasning rimlig och motiverad (miljöriskerna är allvarliga och 
fullgoda ersättningar finns att tillgå), men uppdragets utformning utesluter ett 
sådant förslag. 467  På så vis förstärks bilden av en ambivalent myndighet som 
försöker reglera med ena handen och har den andra handen bakbunden.  

463 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2009b), s. 21.  
464 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2009b); Kemikalieinspektionen (2008b). 
465 Kemikalieinspektionen (2008b), s. 64. 
466 Kemikalieinspektionen (2011b).  
467 Kemikalieinspektionen (2008), s. 19ff., s. 82. 
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  Huruvida tron på den fria marknadens miljövänliga potential är ”genuin” hos 
Kemikalieinspektionens anställda eller inte ligger bortom den undersökningens 
räckvidd, och är egentligen tämligen ointressant. Det jag kan konstatera här är att 
myndighetens rationalitet – till nöds eller övertygelse – präglas av en sådan 
världsbild. Det går givetvis inte att bortse från att detta är en statlig myndighet, som 
drivs på regeringens uppdrag, och att den därmed svårligen kan betraktas som en 
från regeringen separat entitet.  
  Ambivalensen i inställningen till marknadens självreglerande potential framstår 
som begriplig vid en läsning av en opublicerad litteratursammanställning som 
framtagits av Frida Beijer på Kemikalieinspektionen som underlag till en utredning 
om produktvalsprincipen.468 Denna utgörs av flera motsägelsefulla påståenden. Å 
ena sidan refereras rapporter som gör gällande att konsumentkrav idag utgör en 
viktig drivkraft för företagens miljöarbete, å andra sidan hävdar andra utredningar 
att konsumenten i regel inte ställer frågor om produkters kemikalieinnehåll och att 
hon saknar kunskap om problematiken. En text refereras på följande vis: 
”Företagens största utmaning är […] att informera, utbilda och göra människor 
medvetna om miljöproblemen och verkligen bry sig om deras lösning”. 469  Det 
förefaller fullkomligt orimligt, menar jag, att angripa problemet från det här hållet 
(vilket alltså inte är Beijers egen åsikt, utan ett referat) och förutsätta att företagen 
på egen hand ska informera sina kunder om det miljöfarliga i deras verksamhet, 
inte minst i ljuset av de andra rapporter som klargör att även företagens kunskap på 
området är mycket bristfällig, liksom att företag aldrig kan förutsättas drivas av 
något annat än vinstintresse. Samtidigt som vissa rapporter i litteratursammanställ-
ningen framhåller vårdandet av imagen som en grundläggande drivkraft, påpekar 
andra betydelsen av att det inom företagen finns en ”eldsjäl” som tar tag i och 
driver på miljöarbetet.470 (Mer om Kemikalieinspektionens splittrade inställning till 
konsumentansvaret under rubriken nedan ”Vem är ansvarig?”, och därefter i 
avsnittet om produktvalsprincipen.) 
  Identitetssplittringen i Kemikalieinspektionens representation av kemikalie-
problematiken går djupt, i den meningen att det är två fundamentalt oförenliga 
perspektiv som kommer till uttryck. En förutsättning för myndighetens arbete är 
som sagt att det finns ett fåtal ämnen som faktiskt behöver undersökas och regleras, 
medan den stora massan av ämnen relativt oproblematiskt kan fortsätta produceras 
och släppas ut i miljön. Mina informanter ger också intryck av att köpa en sådan 
problembeskrivning, och uttrycker optimism inför möjligheten att med REACH på 
plats kunna vara ännu effektivare i arbetet med att identifiera de miljöfarliga ämnen 
som cirkulerar i samhället. Ändå presenterar flera rapporter och utredningar en helt 
annan problembild som handlar om en föränderlig kunskapshorisont, ökande kemi-
kalieproduktion, en alltmer komplex påverkan och otillräckliga mätmetoder. 471 

468 Beijer, F (2007).  
469 Beijer, F (2007), s. 9. 
470 Beijer, F (2007), s. 11. 
471  Kemikalieinspektionen (2010); Kemikalieinspektionen (2011b); Kemikalieinspektionen (2011c); 
Kemikalieinspektionen (2010e), PM nr. 3, Hazard and Risk Assessment of Chemical Mixtures under REACH: 
State of the Art, Gaps and Options for Improvement. 
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Sådana beskrivningar kan svårligen tolkas på något annat sätt än att rådande 
kemikaliepolitik inte tillåter någon kontroll i verkligen mening över kemikalie-
flödena i samhället.  
 

Vi och dem 
Det finns en annan tendens inom Kemikalieinspektionens självrepresentation som 
är värd att nämna. Det handlar om utpekandet av andra länder som det stora 
problemet, och Sverige som den skötsamma aktören. Det är ett perspektiv som går 
igenom alla offentliga beskrivningar av den svenska miljöövervakningens historia. 
Vanligen handlar det om att Sverige är unikt med sin tradition av mätningar i 
miljön och med Produktregistret. Problemet, som det ser ut från vi-och-dem-
perspektivet, är att de flesta länder saknar den kontroll som finns i Sverige, vilket i 
kontexten av den fria marknaden begränsar svenska övervakande myndigheters 
möjlighet att kontrollera vad som kommer in i landet. Toxikolog Bengt Melsäter 
redogör för företagens egenkontroll och framhåller de svenska företagen som 
föredömen vid en jämförelse: ”Svenska företag ligger ofta relativt bra till ändå. De 
vill ändå relativt väl. Problemet är ju att svenska företag ofta ändå inte är svenska, 
utan del av större koncerner.”472 Ungefär samma problembeskrivning görs av Lars 
Gustafsson, myndighetsexpert på riskhantering inom REACH.473  
  Alldeles oavsett hur man värderar den här framställningen – och det finns 
säkert mycket som talar för dess giltighet – är den intressant på så vis att även detta 
torde utgöra ett allvarligt hot mot Kemikalieinspektionens förmåga att upprätthålla 
kontroll över kemikalieflödena i samhället. Samtidigt är det uppenbart att det finns 
en produktiv potential i framställningen. Genom att utpeka världen i övrigt som det 
stora problemet, kan det egna ansvaret avgränsas på ett effektivt sätt. I slutänden 
finns det trots allt en gräns för hur mycket svenska myndigheter kan göra, även om 
de gör vad de kan på ett föredömligt sätt. 
 
 

Produktregistret och REACH – en flod av simulacra? 
En central del av Kemikalieinspektionens arbete utgörs av det svenska Produkt-
registret. Hit ska alla företag som importerar eller tillverkar kemiska produkter i 
kvantiteter större än 100 kg under ett år rapportera in grundläggande uppgifter om 
sin hantering. Häri ligger också en väsentlig skillnad i myndighetens arbetssätt 
gällande kemikalier, gentemot Naturvårdsverkets. Där den senare framförallt ägnar 
sig åt haltmätningar och att producera data om ämnen – framförallt halter, men 
även stabilitet, toxicitet etcetera – utgår Kemikalieinspektionen i sin tur från sådana 
siffror. En beskrivning av det här arbetssättet som ligger nära till hands är att det är 
uteslutande teoretiskt, eftersom naturen i konkret form är helt frånvarande från 

472 Intervju med Bengt Melsäter 21/10-09. 
473 Intervju med Lars Gustafsson 23/11-09. 
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bedömningarna, men med en sådan beskrivning riskerar man den felaktiga 
antydningen att Naturvårdsverkets arbete skulle vara mindre teoretiskt till sin 
karaktär. Den avgörande skillnaden mellan de två myndigheternas metoder på den 
här punkten ligger inte i graden av teoristyrning, utan snarare i det faktum att 
Naturvårdsverket mäter faktiska halter och från sådana resultat extrapolerar 
slutsatser gällande ämnenas farlighet, medan Kemikalieinspektionen utifrån siffror 
och kemiska strukturer söker resonera sig fram till vilka ämnen som bör bli föremål 
för utredning och eventuella restriktioner.  
  Gemensamt för de båda myndigheterna är samtidigt beroendet av forskning och 
litteraturstudier för sina bedömningar. Naturvårdsverkets arbete utgörs, som vi 
redan sett, till väldigt liten del av effektstudier, och Kemikalieinspektionen under-
söker inte effekter eller ämnens egenskaper överhuvudtaget. För en noggrannare 
undersökning av specifika ämnen, såsom t.ex. utredningen om bly som behandlas i 
det här kapitlet, 474  drar Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket i lika hög 
grad nytta av den forskning som gjorts, såväl nationellt som internationellt, om 
ämnet ifråga. Den här forskningen utgör tillsammans med industrins egna basdata 
gällande ämnens egenskaper den befintliga kunskapen om ämnens beteende i 
naturen.   
  Arbetet på Kemikalieinspektionen går alltså till stor del ut på att från databaser 
sortera ut de ämnen som eventuellt kan behöva undersökas närmare. När jag 
intervjuar Stellan Fischer visar han mig på sin whiteboard grunden för ett 
automatiskt söksystem han håller på att utarbeta, vilket när det är klart ska söka 
igenom produktregistret enligt vissa variabler som han angett. Att använda sig av 
automatiserade söksystem är ett nödvändigt tillvägagångssätt för den som arbetar 
med databaser av produktregistrets storlek. Ingen skulle ha tid att gå igenom sådana 
mängder siffror och information manuellt, men Fischer klargör att det bakom den 
här automatiseringen ligger ett stort mått att subjektivitet. Vid utformningen av 
söksystem utgår informanten själv, förklarar han, mycket från sin egen erfarenhet 
av vilka ämnen som tidigare visat sig vara problematiska. Till en inte obetydlig del 
handlar det om den individuelle systembyggarens fingertoppskänsla för dels vilka 
variabler som är relevanta att mata in i systemet, och dels vilka av de ämnen som 
fastnar i söksystemen det är värt att gå vidare med. Erkännandet av den tysta 
kunskapens helt grundläggande betydelse för kemikalieövervakningen kontrasterar 
skarpt mot den bild som tecknas generellt, i Kemikalieinspektionens rapporter och i 
än högre grad i politiska propositioner och SOUer, av ett mer eller mindre 
självgående system som fångar upp och sorterar ut de ämnen som utgör en fara för 
miljön. Den opersonliga kunskapen visar sig vid en närmare granskning inte vara 
tillräcklig, utan det krävs också en intim bekantskap av individen-experten med de 
enskilda ämnena.475  
 

474 Kemikalieinspektionen (2007). 
475 Se vidare t.ex. Goodwin, C (1997): ”The blackness of black: Color categories as situated practice”, om 
betydelsen av tyst kunskap i laboratoriepraktiker. 
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Prioriteringen inom REACH 
Precis som all annan kemikaliereglering innebär REACH-ramverket en prioritering 
av vissa aspekter framför andra. Med REACH läggs fokus på de så kallade 
högvolymkemikalierna, det vill säga sådana kemikalier som produceras eller 
importeras i kvantiteter över 1 ton per år. Dessutom gäller registrerings- och 
utvärderingsplikten för vissa specifikt namngivna ämnen som har bedöms som 
särskilt problematiska.  
  I och med detta fokus på högvolymkemikalier, vilket så småningom kan 
komma att utvidgas, innebär uppenbarligen att substanser som hanteras i mindre 
volymer kommer att gå under radarn, under förutsättning att de inte tidigare 
uppmärksammats som särskilt problematiska. Gränsdragningen vid 1 ton/år är 
framförallt att betrakta som en praktisk åtgärd för att möjliggöra registrerings-
arbetet, och inte som en vetenskaplig bedömning att kemikalier i lägre volymer inte 
kan utgöra en fara för människa och miljö. Av den här anledningen kommer 
REACH i sig troligen inte kunna fungera som underlag för riskbedömningar av 
ämnen som inte redan är relativt välundersökta, och vars hanteringsvolym 
underskrider den där krav ställs på en fullständig riskbedömning. 476  Mina 
informanter på Kemikalieinspektionen är eniga om att detta är ett potentiellt 
problem, men att en praktisk gränsdragning av det här slaget är begripligt och 
sannolikt nödvändigt, åtminstone inledningsvis.  
  En annan dimension av kemikalieproblematiken som inte täcks in av REACH i 
dess nuvarande form, är kemikalier i varor som importeras från länder utanför EU. 
Regleringsansvariga myndigheter såsom Kemikalieinspektionen har under en 
längre tid uppmärksammat problemet med att i princip vilka kemikalier som helst 
kan döljas i en vara som importeras från länder där kemikaliekontrollen är 
bristfällig eller obefintlig, och att läckaget från sådana varor därmed får anses 
utgöra en mörkerzon. Hur stort problemet är finns det av uppenbara skäl ingen som 
vet, men Kemikalieinspektionen skriver: ”Läckaget av en farlig kemikalie från en 
enskild vara kan verka försumbart. De stora volymerna av varor gör dock att det 
totala läckaget kan vara betydande och orsaka skador i miljön”.477  
  Vidare finns inom REACH samma begränsning som gäller inom i princip alla 
kemikalieregelverk, vad gäller kontrollen av kemikalieblandningar. En underlags-
rapport publicerad av Backhaus, Blanck och Faust på uppdrag av Kemikalie-
inspektionen, angående möjligheten att inom ramen för REACH ta sådana faktorer 
i beaktande, fastslår att REACH i dagsläget inte ger mandat att ta hänsyn till 
giftigheten hos så kallade ”coincidental mixtures”, det vill säga multikomponents-
blandningar av kemikalier som uppstår i naturen och människokroppen. Rapporten 
fortsätter med att gå igenom de metoder som av expertis anses tillgängliga för 
syftet. Den metod som av författarna anses ge bäst träffsäkerhet i bedömningen av 
blandningars sammantagna toxiska effekt är så kallad koncentrations-addition, 
vilken utgår från att samtliga ämnen i en given blandning lägger sin relativa 
giftighet till en sammantagen effekt, vilken alltså kan beräknas genom att addera 

476 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2010d), s. 32.  
477 Kemikalieinspektionen (2011d), s. 8; se vidare Kemikalieinspektionen (2009). 
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samtliga fraktioners gifthalt med varandra. Med denna metod räknas alltså 
synergieffekter, sådana oförutsägbara effekter som uppstår när ämnen samverkar, 
och som varje ämne taget för sig inte beräknas kunna ge upphov till, inte med. 
Vidare begränsningar med metoden är att den endast tar hänsyn till toxicitetsfaktor, 
och inte andra faktorer som kan ha betydelse vid en bedömning av kemikaliers 
farlighet, liksom att den inte tar biologisk kontext med i beräkningen. Med andra 
ord utgår man med metoden från att alla giftiga ämnen verkar likartat, överallt. 
Denna enkelhet framhålls både som en nödvändig förutsättning för kemikalie-
reglering, och en avgörande brist när det kommer till adekvat reflektera verklig-
heten: ”On the one hand, this simplicity allows establishing general rules for 
mixture toxicity assessment, which are essential for considering the joint action of 
chemicals in regulatory guidelines. On the other hand, it cannot be assumed that 
[this concept] describe biological reality to its fullest extent”.478 Det citatet kan 
sägas fånga en problematik som är helt grundläggande för all kemikaliereglering 
(se vidare kapitel 6).  
  Rapporten diskuterar vidare hur bedömningar av kemiska blandningar skulle 
kunna göras utifrån de data som registreras i REACH. Med de båda alternativ som 
utpekas som teoretiskt gångbara bedöms kunskapsbristen vara en allvarligt 
hämmande faktor. Framförallt är det empirisk gällande typiska spridnings- och 
påverkansscenarion som saknas, enligt författarna. I en avslutande reflektion 
påpekas även att nuvarande regulatoriska system som helhet är illa lämpat för att 
beräkna kemiska blandningars effekter på människa och natur: ”From a perspective 
beyond REACH, the trans-sectorial nature of mixtures of toxic compounds that 
coincidentally co-occur in an environmental compartment, the organisms living 
there, food and the human body poses a substantial challenge for the current system 
of chemical risk assessment and management”.479  
 

Hanteringen av REACH-data 
Blotta mängden data i ett register av det här slaget utgör en problematisk aspekt av 
Kemikalieinspektionens arbete som på ett väldigt tydligt sätt aktualiserar idén om 
simulacra. Produktregistret framhålls ofta som något unikt i svensk miljöövervak-
ning och är tveklöst också det – få eller inga andra länder har ålagt sin kemiska 
industri sådana förpliktelser och väldigt få, om några länder, har byggt upp 
databaser av sådan omfattning om den nationella kemikalieproduktionen. Samtidigt 
måste datan komma till användning på något sätt, systematiseras, och det är såklart 
detta Fischer gör när han bygger automatiska system enligt olika variabler. 
Mängden av ämnen är emellertid alltför stor för att mer än en bråkdel av dem som 
systemen sorterar fram slutligen ska hinna kollas av genom Naturvårdsverkets 
screeningprogram. Datamängden i produktregistret utgör alltså ett väldigt konkret 
och arbetspraktiskt problem som har litet att göra med vetenskapsteori, och som 
utgör en rak parallell till kärnan i simulacratanken. Som vi minns är Baudrillard 

478 Kemikalieinspektionen (2010e), s. 16. 
479 Kemikalieinspektionen (2010e), s. 9.  
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från början ute efter en teori om media, och han ställer frågan: ”hur ska vi i allt 
mediabrus som omger oss kunna skilja sanning från osanning?” Även detta är ju i 
grunden en praktisk fråga, och samma fråga kan med fog ställas till Kemikalie-
inspektionens arbete med produktregistret (och i framtiden REACH). Man behöver 
inte hänge sig åt kunskapsteoretiska reflektioner för att inse det relevanta i den här 
frågan: ”Vem ska faktiskt ta hand om all den här informationen som strömmar in?” 
Lars Gustafsson, Kemikalieinspektionens expert på riskhantering inom ramen för 
REACH, förklarar att myndigheten än så länge inte givits tillgång till 
sökmöjligheten i REACH-databasen, vilket gör uppgifterna där till en ur 
Kemikalieinspektionens perspektiv oöverskådlig, i princip värdelös samling data: 
”varsågod att leta efter nålen i höstacken”, säger han, ”Man måste ju ha en metod 
för att leta också”.480  
  Det är också mycket riktigt ett problem som såväl Stellan Fischer som chefen 
Mona Blomdin Persson och riskbedömaren Stefan Gabring i mina intervjuer med 
dem identifierar som grundläggande redan i dagsläget, och vars omfattning bara 
kommer att öka när resten av EU i och med REACH börjar vidta liknande åtgärder 
som Sverige redan gjort med produktregistret under längre tid. Persson och 
Gabring uttrycker stor optimism rent generellt när det gäller REACH, men blir mer 
försiktiga när det gäller konkreta frågor om hur direktivet faktiskt ska tillämpas. 
Bortsett från den fundamentala frågan om hanteringen av den enorma mängd data 
som kommer att strömma in till den nyupprättade databasen i Helsingfors, 
identifierar de även som en oklar aspekt kvaliteten på datan. Persson och Gabring 
återkommer flera gånger till behovet av en kvalitetskontroll på informationen som 
företagen producerar. Bara det faktum att data produceras innebär inte per 
automatik att något relevant kommer fram om de ämnen som behandlas.  
  Bengt Melsäter uttrycker också han förhoppning om att REACH, när systemet 
väl kommit på plats och börjat fungera, ska innebära en välbehövlig avlastning för 
Kemikalieinspektionen och liknande myndigheter utomlands. Genom att företagen 
axlar en del av datainsamlingsbördan – att ”de gör sitt jobb”, som han uttrycker det 
– menar han att myndigheten får möjlighet att fokusera på högvolymkemikalierna 
och ”de verkliga problemen”. Precis som Persson och Gabring är han emellertid 
medveten om potentiella problem i att lägga ett så tungt ansvar på företagen att 
göra de bedömningar som övervakande myndigheter som Kemikalieinspektionen 
sedan ska utgå från i sitt arbete. På min fråga om det finns en potentiell 
intressekonflikt hos företagen när de ska utföra sina säkerhets- och riskbedöm-
ningar, förklarar Melsäter:  
 

Det är klart att de vill väl kanske bedöma så välvilligt som möjligt, men jag tror att det 
är enda sättet, att de bedömer själva, istället för att de ska lämna in en massa data som 
vi sedan ska sitta och bedöma, för det kräver ju enorma resurser. Utan då är det bättre 
att vi kan granska deras bedömningar, scanna och se vilka vi borde titta lite närmare 
på.481 

 

480 Intervju med Lars Gustafsson 23/11-09. 
481 Intervju med Bengt Melsäter 21/10-09. 

169 
 

                                            



KAPITEL 5 

I ljuset av Melsäters uttalande framstår ansvarsomfördelningen inom REACH inte 
egentligen som en lösning på problemet med otillräckliga resurser. Risken finns 
uppenbarligen att ett nytt problem skapas, om Kemikalieinspektionen inte längre 
kan lita på de bedömningar man har att utgå från i sitt arbete. En helt avgörande 
fråga är om det är rimligt att förvänta sig att företagen gör sitt jobb, dels eftersom 
de saknar tunga incitament för detta, men kanske framförallt på grund av 
problemområdets enorma komplexitet. Det handlar inte bara om att företagen ska 
vilja göra relevanta riskbedömningar, utan också att de ska kunna göra det (se 
vidare avsnittet om Produktvalsregistret i det här kapitlet).  
  Frågan handlar emellertid inte bara om kompetensen hos företagen, utan även 
om strängheten i de krav som ställs av REACH-regelverket. I sin Handlingsplan 
för en giftfri vardag 2011-2014 skriver Kemikalieinspektionen till exempel att 
”även denna lagstiftning [REACH] är dock otillräcklig när det gäller kraven på 
företagen att ta fram tillräcklig kunskap om kemiska ämnens farlighet för att 
säkerställa ett bra skydd”.482 
  Om inga mekanismer skapas för att säkerställa kvaliteten på och relevansen av 
de riskbedömningar som företagen skickar in till övervakande myndigheter finns 
det en överhängande risk att Kemikalieinspektionen i slutänden ändå, trots 
Melsäters förhoppningar om resurseffektivisering, tvingas lägga kraft på att syna de 
bedömningar som kommer in i sömmarna. En annan fara med systemet är å andra 
sidan att de övervakande myndigheternas organisatoriska logik framtvingar en 
tilltro till de riskbedömningar som företagen produceras, eftersom det nya systemet 
bygger på att de är tillförlitliga. Ingetdera framstår som en önskvärd situation.    
 
 

Att reglera under osäkerhet – ett mångfasetterat myndighets-
dilemma 
Trots att Kemikalieinspektionens representanter uttalar sig med auktoritet och 
självsäkerhet framträder sammantaget genom intervjuer och rapporter en bild av 
kemikalieproblematiken som knappast inger förtröstan.  
  Det grundläggande problemet i ett kemikaliesamhälle är ju att det för varje 
ämne som fasas ut kommer flera nya. Kemikalieberoendet förklaras väl av följande 
passage, där Kemikalieinspektionen i sin fosfor-rapport redogör för nödvändiga 
åtgärder i en situation av totalförbud för fosfor i maskindiskmedel: ”Då behövs 
bl.a. maskindiskmedel som innehåller modifierade polyakrylater och tillväxt-
hämmande ämnen som förhindra [sic] avlagringar och rostangrepp på disken samt 
en ökad användning av parfymämnen”.483 I en annan rapport står följande citat att 
läsa, som understryker samhällets kemikalieberoende: ”Funktionskraven […] ökar 
vilket i många fall medför att ytterligare ett kemiskt ämne tillsätts, och så kanske 
ytterligare ett, och så ännu ett…”484 

482 Kemikalieinspektionen (2011d), s. 12. 
483 Kemikalieinspektionen (2010b), s. 27. 
484 Kemikalieinspektionen (2007b), s. 16. 
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  Kemikalieberoendet behöver i princip inte utgöra ett oöverstigligt problem. 
Logiken som Kemikalieinspektionens systematik bygger på förutsätter att 
kemikalieberoendet trots allt är hanterligt eftersom endast en väldigt liten del av 
alla de ämnen som produceras utgör ett potentiellt miljöhot.  Enligt denna logik 
gäller det att säkerställa att detta lilla fåtal substanser kan bli korrekt identifierade, 
vilket alltså är Kemikalieinspektionens roll i egenskap av systemets dörrvakt. Den 
här systematiken förklaras bland annat av Melsäter på följande sätt:  

 
Det handlar om att fasa ut ’särskilt farliga ämnen’, och det är ju ämnen som är väldigt 
persistenta och bio-ackumulerande, sådana ämnen som är väldigt toxiska, mutagena, 
reproduktionsstörande. Det finns ju andra ämnen som det kan uppstå en viss risk med, 
men den dagen du stänger av kranen så kanske det avklingar rätt snart. Det når en viss 
nivå i miljön, det bryts ned rätt så ordentligt och…den dagen du stänger av det här, du 
har kanske en annan reningsteknik, och så kanske problemet avtar, eller det går 
åtminstone att åtgärda.485 
 

Med andra ord: endast en minoritet av ämnena på marknaden innebär ett problem 
för miljön, och dessa kan Kemikalieinspektionen inom en överskådlig framtid 
identifiera och förhindra att de släpps ut på marknaden. Samma syn ger miljörisk-
bedömare Fischer uttryck åt när han säger att samhället inom ett par decennier 
troligen fasat ut de verkligt farliga miljögifterna.      
  Den idealbild som systemet bygger på stämmer emellertid dåligt överens med 
verkligheten. Till att börja med undergrävs övervakningssystemets funktionalitet av 
blotta mängden ämnen som tillåts produceras på kemikaliemarknaden. Läget som 
det beskrivs av Kemikalieinspektionen år 2010 är följande: ”Uppskattningsvis 
saknas adekvat kunskap om ca 86 procent av de ca 2-3000 högvolymämnena. För 
övriga ca 30 000 ämnen som tillverkas eller importeras i volymer över 1 ton per 
företag är sannolikt bristen på kunskap ännu större”.486 Ingenting tyder heller på en 
mer restriktiv reglering av kemikaliemarknaden; tvärtom förväntas kemikaliepro-
duktionen öka med 330% till 2050.487 En övergripande slutsats som står att läsa i 
Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag är att ”den omfattande 
okunskapen om vilka ämnen som är farliga är ett stort hinder för att åstadkomma 
ett bra skydd”.488  
  Även om den ontologiska utgångspunkten stämmer att endast en bråkdel av alla 
de ämnen som tillverkas utgör potentiella hot mot miljön, kvarstår alltså problemet 
att det inte finns resurser nog att testa på långt när en tillräcklig mängd. Vidare så 
bygger systemets funktionsduglighet på föreställningen att alla relevanta parametrar 
för identifikationen av ett miljögift är kända och testbara. Det är inom kemikalie-
övervakningen idag välkänt att labbtester idag endast tillåter en väldigt begränsad 
undersökning av kemikalier, och att många högst relevanta aspekter, framförallt de 
så kallade cocktaileffekterna, ligger bortom vad som är möjligt att undersöka.489 

485 Intervju med Bengt Melsäter 21/10-09. 
486 Kemikalieinspektionen (2010), s. 11; för liknande citat se t.ex. Kemikalieinspektionen (2011d), s. 12. 
487 Kemikalieinspektionen (2008b), s. 28; se vidare t.ex. Kemikalieinspektionen (2011). 
488 Kemikalieinspektionen (2011d), s. 12. 
489 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2010e); Kemikalieinspektionen (2011d); Kemikalieinspektionen (2007b). 
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Dessutom saknas ofta kunskap om i vilken mängd ämnen produceras och hur de 
sprids.490  
  När Backhaus, Blanck och Faust redogör för möjligheten att undersöka 
kemiska blandningars effekt på människa och miljö, gör de en relevant iakttagelse 
angående begränsningen med så kallad ”whole mixture approach”, det vill säga 
metoden att helt enkelt empiriskt undersöka en befintlig blandnings effekter under 
experimentella former.491 Problemet, förklarar de, är att  

 
any long-term (chronic) toxicological or ecotoxicological test of a biological mixture, 
with its very specific experimental conditions, provides only very limited knowledge 
on the actual effects that might result from a chronic exposure of humans or the 
environment to chemical mixtures. In the context of the classification and labeling of 
chemical products, whole mixture testing is hence restricted to the assessment of acute 
(short-term) toxicities.492  
 

Utifrån detta, och det faktum att empiriska tester av det här slaget utgör en 
ekonomisk omöjlighet, går författarna över till att argumentera för andra, prediktiva 
metoder för bedömningen av blandningars toxicitet. Utan att Backhaus, Blanck och 
Faust nämner det, är det emellertid uppenbart att samma begränsningar som fastslås 
i citatet gäller för sådana metoder, eftersom de data de utgår ifrån är framtagna 
genom liknande experimentella former; det vill sägs, de säger endast en del om de 
här kemikaliernas egenskaper och beteende. Det är ett fundamentalt problem för all 
kemikalieövervakning.  
  Slutligen problematiseras bilden av en kontrollerbar kemikaliemarknad som 
fungerar efter dagens premisser av insikten om kunskapens föränderlighet. Enkelt 
uttryckt: det kunskapsläget säger om ett ämne idag kan revideras imorgon. Ändå 
måste givetvis besluten fattas på grundval av befintlig kunskap, vilket är det 
framträdande dilemmat för varje regulatorisk myndighet som opererar under stor 
osäkerhet. Kemikalieinspektionens medvetenhet om denna dimension framträder 
ofta i rapporter, som t.ex. när man skriver om högfluorerade ämnen (PFOS) att ”det 
finns en risk för att man i framtiden upptäcker tidigare okända farliga egenskaper 
hos ämnen som på grund av sin stabilitet redan spridits i miljön i stora mängder”.493 
Rapporten om kadmium som utarbetas under 2010 redogör för nya forskningsrön 
som redan gjort den riskbedömning som European Food Safety Authority (EFSA) 
gjort året innan obsolet.494 Detta har inte med brister i EFSAs tillvägagångssätt att 
göra, utan med det faktum att kemikalieområdet är så komplext och relativt sett 
outforskat att nya studier ådagalägger nya förhållanden. Det är alltså värt att notera 
att även kunskapen om ämnen som kadmium, vilka är relativt väl undersökta, 
revideras på betydande sätt i takt med att nya undersökningar görs. På samma sätt 
påvisar forskningssammanställningen i rapporten om bisfenol A (BPA) att nya 
studier som gjorts med icke-konventionella metoder gett helt andra resultat än de 

490 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2011c); Kemikalieinspektionen (2010c). 
491 Kemikalieinspektionen (2010e).  
492 Kemikalieinspektionen (2010e), s. 15. 
493 Kemikalieinspektionen (2009b), s. 22. 
494 Kemikalieinspektionen (2011b). 
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äldre, traditionella undersökningar som gjorts på ämnet.495 Sammantaget finns det 
anledning att undra huruvida inte forskningen i själva verket ökar osäkerheten, 
genom att den uppenbarar hur mycket som inte är känt, och hur osäker den kunskap 
är som ändå finns. En sådan insikt framträder hos Kemikalieinspektionen i nämnda 
BPA-rapport, där det står att läsa de nya studierna ”medför […] en ökad osäkerhet i 
hur vår exponering för BPA ska bedömas.”496  
  En dystrare problembeskrivning som denna står inte i något motsatsförhållande 
till Kemikalieinspektionens auktoritet som myndighet. Att uttrycka sig med själv-
säkerhet är, som berörts tidigare, mer eller mindre en regulatorisk nödvändighet 
och inte något som förändras av det faktum att det område som ska regleras präglas 
av hög osäkerhet. Däremot finns det en skarp kontrast mellan problembilden såsom 
den har tecknats här, och den optimistiska ton som har beskrivits i kapitlets första 
del. Den här diskrepansen kommer att beröras vidare i den avslutande diskussionen. 
För närvarande är det tillräckligt att konstatera att det på Kemikalieinspektionen 
finns en vedertagen analys – alldeles oavsett motstridiga, optimistiska utsagor - av 
kemikalieproblematiken som gör gällande att kemikalierna blir fler, kunskaps-
underskottet större, och problemen mer komplexa ju längre tiden går. Frågan för 
den här delen av kapitlet är hur Kemikalieinspektionen, mot bakgrund av den ovan 
gjorda problemanalysen, utför sitt regulatoriska uppdrag.  
 

Produktvalsprincipen - ett trubbigt verktyg i det regulatoriska arbetet 
Ett av de instrument Kemikalieinspektionen har att tillgripa i sitt regulatoriska 
arbete är den så kallade produktvalsprincipen. Under 2007 och 2008 genomför 
myndigheten ett utredningsarbete där denna princips teori och praktik står i fokus. 
Den centrala delen i utredningen utgörs av ett uppdrag från regeringen, beslutat år 
2006, om att utveckla och intensifiera tillämpningen av principen inom tillsynen på 
kemikalieområdet. Uppdraget resulterar direkt i den icke publicerade rapporten 
Företags substitution av kemiska ämnen – drivkrafter, hinder och framgångs-
faktorer 497 samt slutredovisningen Produktval, substitution och tillsyn. 498  Därtill 
leder uppdraget indirekt fram till författandet av rapporten The substitution 
principle  vilken är en litteraturstudie av den närbesläktade substitutionsprincipens 
möjliga innebörder och praktiska tillämpningar. 499 Denna publiceras som en av 
Kemikalieinspektionens rapporter men författas av Sven Ove Hansson och 
Christina Rudén vid KTH. Vidare leder regeringsuppdraget fram till ett 
tillsynsuppdrag av företags hantering av ämnen för vatten- och smutsavvisande 
funktion, vilket rapporteras i promemorian Högfluorerade ämnen i kläder, skor och 
kemiska produkter. 500   Texterna i utredningsarbetet belyser tydligt centrala och 

495 Kemikalieinspektionen (2011c).  
496 Kemikalieinspektionen (2011c), s. 11. 
497 Bejer, F (2007). 
498 Kemikalieinspektionen (2008b). 
499 Kemikalieinspektionen (2007c), Rapport nr. 8, The substitution principle.  
500 Kemikalieinspektionen (2009b). 

173 
 

                                            



KAPITEL 5 

fundamentala problem med kemikalietillsynsarbetet och den övergripande 
kontrollen av utsläppen av kemikalier i miljön.  
 Utredningsarbetet om produktvalsprincipen belyser på ett intressant sätt flera 
problem av praktisk karaktär, såsom till exempel hinder och svårigheter i 
interaktion mellan tillsynsmyndigheter och företag, och samtidigt kopplingen 
mellan sådana problem och andra problem av mer fundamental karaktär, vilka är 
centrala för kemikaliekontrollen och miljögiftsövervakningen överlag.  
  Produktvalsprincipen 501 innebär att det minst farliga ämnet alltid ska väljas 
framför ett farligare alternativ. Som en lämplig utgångspunkt för diskussion om 
principen åberopas i Kemikalieinspektionens slutrapport på regeringsuppdraget den 
definition av substitutionsprincipen som Hansson och Rudén föreslår i sin rapport:  
 

Om miljö och hälsorisker kan minskas genom att en kemikalie eller en kemisk produkt 
byts ut mot en annan eller byts mot en teknologi som inte innefattar 
kemikalieanvändning, så skall sådan substitution genomföras. Alla substitutionsbeslut 
skall baseras på bästa tillgängliga kunskap. Beslut om substitution skall tas även om 
riskens storlek ej kan kvantifieras.502  

 
Ett första problem med tillämpningen av produktvalsprincipen finns i det juridiska 
ramverket, vilket innebär en ansvarsfördelning där företagen själva lämnas med ett 
stort ansvar för den egna kemikaliehanteringen, då de förväntas ha uppsikt över 
vilka ämnen som bör fasas ut och vilka ämnen som kan ersätta dessa. Även om 
Kemikalieinspektionen aldrig rakt ut beskriver företagens roll i rådande lagstiftning 
som problematisk, ger rapporterna uttryck åt en ambivalens i synen på företagens 
möjlighet att uppfylla rollen. Å ena sidan lovordar rapporterna företagens framsteg 
vad gäller ekologiska hänsyn, och deras ökande medvetenhet om de konkurrens-
fördelar som står att vinna för de företag som uppvisar kreativitet på miljöområdet 
och lyhördhet för miljökrav. Argumenten för att miljömedvetenhet kommer att 
förmå företagen att lägga om verksamheten i en miljövänlig riktning handlar inte 
enbart om vaga förhoppningar om konkurrensfördelar, utan även om krasst 
ekonomiskt tänkande: kostnaden för tillståndsprövningen av särskilt farliga ämnen 
inom REACH beräknas kunna uppgå till 50 000 €. 503  Å andra sidan påpekar 
rapporterna att företagen i stor utsträckning saknar den kemikalieexpertis som krävs 
för att substitutionspolitiken ska kunna fungera effektivt.504 Dessutom ifrågasätts i 
en passage företagens incitament att delta aktivt i tillämpningen av en produkt-
valsprincip: ”En svårighet […] är att det inte ligger i det ansökande företagets 
intresse att peka på säkrare alternativ eller att peka på miljö- och hälsokostnader 
med fortsatt användning”.505 Citatet kontrasterar skarpt mot de förhoppningar som 

501  I lagtext första gången kallad utbytesregeln. Ett närbesläktat begrepp är substitution, med den 
betydelseskillnaden att produktval endast avser byte av en produkt mot en annan, medan substitution vanligen 
inkluderar även tekniska lösningar (se Kemikalieinspektionen 2008b, s. 28f.). I samma rapport är det också just 
en sådan tolkning, alltså att en kemisk produkt ska kunna ersättas av en helt annan teknik, av 
Produktvalsprincipen som föreslås (Kemikalieinspektionen 2008b). 
502 Kemikalieinspektionen (2008b), s. 29.  
503 Kemikalieinspektionen (2008b), s. 38f. 
504 Kemikalieinspektionen (2009b), s. 18; Kemikalieinspektionen (2011d), s. 12; se även Beijer, F (2007), s. 8. 
505 Kemikalieinspektionen (2008b), s. 39. 
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uttrycks på andra håll i rapporterna om att företagens kommersiella rationalitet ska 
framtvinga en ekologiskt hållbar utveckling. Hansson och Rudén ger uttryck åt 
samma misstanke i sin rapport: ”Erfarenheten visar att marknadsmekanismer är 
otillräckliga för att säkerställa en konsekvent tillämpning av substitutions-
principen”.506  
  Företagens roll i händelsekedjan identifieras således som problematisk av två 
skäl: potentiell brist på incitament för aktivt deltagande, och dålig insyn i veten-
skapen om kemikaliers hälso- och miljöfarlighet. Därtill kommer det faktum att det 
utvecklingsarbete som krävs för att finna ersättningsämnen ofta kan vara krävande 
för det enskilda företaget. Trots att Kemikalieinspektionen ofta vill framhäva de 
stora ekonomiska vinster företag kan göra genom en miljöväxling i produktionen, 
och därigenom en antaget ökad konkurrenskraft, påpekar myndigheten på andra 
håll att en sådan omställning är svår att göra: ”Det kan vara svårt för en enskild 
aktör att substituera ett ämne utan att andra aktörer i leverantörskedjan eller till och 
med hela sektorn samtidigt genomför substitutionen”.507 Detta tycks stå i motsats 
till föreställningen om det ensamma företagets möjlighet att på ekonomiska grunder 
iscensätta omfattande ersättningsarbete. 
  Det är inte endast företagen som saknar den kunskap som behövs för att 
produktvalsprincipen skulle kunna förvandlas till en verkligt aktiv reglerings-
princip. I sin slutrapport påpekar Kemikalieinspektionen att kunskapsunderskottet 
är ömsesidigt. Medan undersökningen av företagens tillämpning av produktvals-
principen gällande ämnen för vatten- och smutsavvisande funktion alltså visade att 
tillgänglig kunskap spridits dåligt till företagsvärlden, 508  konstaterar Kemikalie-
inspektionen också att de myndigheter som är ansvariga för kemikalietillsynen – 
det vill säga de själva, länsstyrelser och kommuner – i motsvarande utsträckning 
saknar erforderlig kunskap om funktionen hos de produkter som ska regleras:  

 
Användningen av principen förutsätter att det finns tillgängliga alternativ. För att en 
tillsynsmyndighet ska kunna förbjuda försäljning av en produkt med stöd av 
Produktvalsprincipen krävs ingående kunskap om produktens användning, vilka 
alternativ som finns tillgängliga samt om den går att ersätta. Sådan kunskap har 
myndigheten vanligtvis endast i begränsad omfattning […] Bristen på branschspecifik 
kunskap hos myndigheten gör det svårt att peka på lämpliga alternativ för en viss 
användning.509  

 
Kemikalieinspektionens slutsats i slutrapporten är att tillsynsmyndigheterna inte 
själva kan driva igenom en effektiv substitutionspolitik:  

 
Frivilliga åtgärder och marknadsdrivna styrmedel kan ge viktiga bidrag […] Det är 
[…] företagen som har det huvudsakliga ansvaret för att förebygga risker med de 
kemiska ämnen de hanterar, bland annat genom att utreda ämnens farliga egenskaper 
och förmedla information till sina kunder.510 

506 Kemikalieinspektionen (2007c), s. 8. 
507 Kemikalieinspektionen (2009) s. 15. 
508 Kemikalieinspektionen (2009b), s. 18. 
509 Kemikalieinspektionen (2008b), s. 9. 
510 Kemikalieinspektionen (2008b), s. 28. 
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När jag talar med Lars Gustafsson, myndighetsexpert på riskhantering inom 
REACH, säger han sig också ha ”sina dubier” angående huruvida den socio-
ekonomiska expertgrupp inom EU, som är satt att göra en riskavvägning mellan det 
samhällsekonomiska värdet av en kemikalie och den ekologiska och hälsomässiga 
risken, är kompetent nog att värdera den information som företagen ger ämnets 
betydelse.511  Mot bakgrund av den problematisering som görs i rapporterna, och av 
mina informanter, angående förutsättningarna för företagens aktiva deltagande i en 
substitutionspolitik, är det emellertid fullt rimligt att ifrågasätta det rationella i att 
hoppas på såväl ”frivilliga åtgärder” som överhuvudtaget ett mer aktivt agerande 
från företagens sida. 512  Om företagen saknar såväl incitament som praktisk 
möjlighet att bygga upp kunskap framstår detta mest som en utsiktslös önskan. 
Dessutom påstås det i den litteratursammanställning som legat till grund för 
utredningen, att det tvärtemot mot vad som annars ofta framhålls om konsumen-
ternas makt, inte finns en utbredd miljömedvetenhet hos konsumenterna.513 
  I fall där produktvalsprincipen borde kunna tillämpas tämligen direkt och strikt, 
väljer regeringen i sina uppdrag till Kemikalieinspektionen att hellre ta vägen via 
ekonomiska styrmedel än framtvingad ersättning. När myndigheten till exempel 
ges i uppdrag att utreda användningen av bly i ammunition är uppdraget specifi-
cerat till ekonomiska styrmedel och omfattar inte ett eventuellt förbud; detta trots 
att förutsättningarna för en direkt ämnessubstitution tycks föreligga. Kemikalie-
inspektionen skriver bland annat att ”miljöskälen för att minska användningen av 
blyad ammunition är starka”, och att ”möjligheten att ersätta projektiler av bly i 
hagel- och kulammunition framstår i stor utsträckning som god”.514  
  Ömsesidig brist på expertis gällande motpartens verksamhet hos tillsyns-
myndigheter och industri framhålls alltså i utredningsarbetet som ett viktigt hinder 
för en effektiv tillämpning av produktvalsprincipen. Det ska vidare framhållas att 
detta, som så många andra av aspekter av den operativa logik hos de miljö-
myndigheter jag undersöker i föreliggande avhandling, kan förklaras utifrån en 
strukturell betingning i miljövårdsförvaltningen. Den avvägningstanke, vilken 
Lundqvist i sin historik identifierar som den från miljövårdspolitikens början 
styrande handlingsprincipen, innebär per automatik att miljövårdande myndigheter 
gör sig beroende av de industriella intressen de enligt sin operativa logik är 
förbundna att samarbeta med. Det är förvisso ett ömsesidigt beroende, i det att 
industrin samtidigt är utlämnad åt miljömyndigheternas expertkunskap gällande 
riskbedömningar och så vidare, men så länge som, vilket hittills har varit fallet i 
svensk miljövårdshistoria, avvägningsprincipen tenderar gynna industrin tycks den 
ömsesidiga kunskapsbristen framförallt vara ett problem ur miljöhänseende.515 
  Ytterligare ett avgörande problem kan identifieras i krocken mellan det som 
tidigare i avhandlingen konstaterats gällande miljögiftsövervakningssystemets 

511 Intervju med Lars Gustafsson 23/11-09. 
512 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2010c). 
513 Beijer, F (2007). 
514 Kemikalieinspektionen (2008), s. 8; se även t.ex. Kemikalieinspektionen (2010b).      
515Lundqvist, L (1971): Miljövårdsförvaltning och politisk struktur, s. 190f.  
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trögrörlighet och kemikaliemarknadens explosiva utveckling. I Kemikalieinspek-
tionens slutrapport står att läsa att kemikaliekontrollen alltmer bör utvecklas mot en 
förebyggande ansats, och att substitutionsprincipen kan vara en del av ett sådant 
arbete.516 Emellertid är kontrollsystemet inte alls är uppbyggt för ett sådant före-
byggande arbete; tvärtom bygger det på att genom långsamma processer identifiera 
enstaka ämnen som farliga (se kapitlet om Naturvårdsverket). Det krävs alltså en 
relativt lång undersökning för att överhuvudtaget fastslå att ett ämne borde ersättas 
av ett annat, och då återstår nödvändigheten av att undersöka även detta ämne med 
samma noggrannhet. Samtidigt beskriver statistiken från kemikaliemarknaden en 
utveckling som knappast kan beskrivas som trög eller långsam: ”Tillväxten av 
kemikalieproduktionen är snabbare än befolkningstillväxten. Produktionen av 
kemikalier förväntas öka med 3 % årligen, medan befolkningsökningen förväntas 
bli 0,77 % per år. Med en sådan utveckling har kemikalieproduktionen ökat med 
330 % till 2050, jämfört med en ökning på 47 % av befolkningen mot nivåerna år 
2000”.517  
  Utifrån den premissen är den grundläggande problematiken uppenbar: ”Många 
ämnen är ofullständigt utredda med avseende på hälso- och miljöeffekter och det är 
därför osäkert om de verkligen utgör mindre farliga alternativ till de ämnen man 
önskar fasa ut”.518 Slutsatsen i slutrapporten är därför inte särskilt överraskande: 
produktvalsprincipen är i dagsläget ett uddlöst verktyg i kemikaliekontrollen.  

 

Potentiella åtgärder – hur blir produktvalsprincipen ett fungerande verk-
tyg? 
Processen som krävs för att bevisa ett ämnes miljöfarlighet och lämplighet för 
utfasning, eller åtminstone strikt reglering, är lång. I skarp kontrast till denna står 
den process som tillämpas vid tillåtelsen av ämnen, vilken enbart ställer krav några 
väldigt grundläggande tester. Resultatet är att de ersättningar som sker på grundval 
av produktvalsprincipen sällan kan sägas vara vetenskapligt väl underbyggda.519   
  Det är emellertid endast i den rapport som författas externt, av KTH-
professorerna Hansson och Rudén, som man förespråkar en mer fundamental 
revidering av produktvalsprincipens tillämpning. Här påpekas bristerna i gängse 
förfarande vid riskanalyser, där okända risker helt enkelt inte ingår som en faktor 
att räkna med, och där även etiska överväganden faller utanför ramarna.520 Istället 
förordas i rapporten en mer långtgående tillämpning av försiktighetsprincipen i 
kombination med produktvalsprincipen, utifrån en beräkning av maximerad nytta.  
  I sin slutrapportering, där också konkreta förslag på lagändringar ingår, nöjer 
sig istället Kemikalieinspektionen i princip med att peka på de ofullständigheter 

516 Kemikalieinspektionen (2008b), s. 28. 
517 Kemikalieinspektionen (2008b), s. 28.  
518 Kemikalieinspektionen (2008b), s. 9; se vidare t.ex. Kemikalieinspektionen (2009); Kemikalieinspektionen 
(2008). 
519 Kemikalieinspektionen (2008b), s.9; Kemikalieinspektionen (2007c), s. 26, s. 36; Kemikalieinspektionen 
(2009), s. 17. 
520 Kemikalieinspektionen (2007c), s. 25f. 
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som finns i produktvalsprincipen som juridiskt instrument inom kemikalieregler-
ingen. Det är iögonfallande att inget att av de förslag på lagändringar som görs 
förändrar tillämpningsmöjligheten av produktvalsprincipen på något fundamentalt 
sätt, trots slutsatsen att dess tillämpning i nuläget är otillfredsställande.521 Förslagen 
gäller principens innebörd, upprättandet av ett kunskapscentrum för hållbar 
kemikalieanvändning, arbetet med informationsutbyte och identifieringen av 
särskilt farliga ämnen inom ramarna för REACH, information om varors 
ämnesinnehåll samt offentlig teknikupphandling.  
  Det förefaller fullt rimligt att som Hansson och Rudén gör identifiera ett 
kraftigare hävdande av försiktighetsprincipen som enda möjliga sättet att göra 
produktvalsprincipen mer effektfull. På ett område präglat av osäkerhet är det 
rimligt att påstå att handlingsregeln borde vara att det förväntat minst farliga ämnet 
alltid ska väljas. Emellertid finns det framförallt två skäl till varför det resonemang 
som förs i texten inte ger en adekvat lösning på den problematik som identifieras i 
samtliga rapporter. 
  För det första är det troligen svårt att omsätta ett sådant här försiktighetsresone-
mang i ett juridiskt ramverk (även om Hansson & Rudén formulerar det som en 
tänkbar regulatorisk formel). För det andra, och kanske ännu mer avgörande, så 
kvarstår efter alla diskussioner det grundläggande problemet med bristfällig 
kunskap: hur kan produktvalsprincipen bli en effektiv regulatorisk princip i en 
situation där endast en bråkdel av de ämnen som hanteras på marknaden är 
kartlagda mer än ytterst rudimentärt? Hansson och Rudén definierar det här 
grundläggande problemet som the data gap problem, det vill säga dilemmat i att 
välja mellan en relativt väl kartlagd kemikalie, med vissa kända problematiska 
aspekter, och andra kemikalier vars egenskaper är helt okända. De metoder 
Hansson och Rudén presenterar som potentiella lösningar går ut på att, framförallt 
genom att jämföra med ämnen med liknande kemisk struktur, beräkna fram en 
riskfaktor för de icke-kartlagda, aktuella ämnena. Idén är alltså att på statistisk väg 
räkna ut en förmodad riskfaktor för ämnen vars egenskaper och effekter är okända, 
med avseende på en eller annan variabel, såsom till exempel akut toxicitet: 
”Practically speaking, in order to find the risk neutral default for acute toxicity, we 
should therefore find a set of substances that we believe to be representative for 
substances with unknown toxicity”.522 De här två problemen – bristen på juridiska 
förutsättningar samt det faktum att resonemanget inte på allvar adresserar kun-
skapsbristen – kan förklara varför den diskussionen helt saknas från Kemikalie-
inspektionens slutrapport.  
  Även om ett sådant tillvägagångssätt som föreslås av Hansson och Rudén kan 
förefalla märkligt subjektivt, är det i själva verket inget häpnadsväckande i att 
aktiviteter som på ytan verkar utpräglat objektiva, rymmer betydande inslag av 

521 Det ena lagförslaget, vilket också presenteras av Hansson och Rudén i rapport 8/07, gäller en utsträckning av 
Produktvalsprincipen, från att gälla enbart ersättningen av en kemisk produkt med en annan, till att gälla även så 
kallad funktionell substitution; med andra ord ett införande av möjligheten att ersätta en kemisk produkt med en 
helt annan teknik, så länge samma funktion uppnås. Detta kan visserligen anses vara en fundamental förändring 
av lagens tillämpning, men den kommer inte tillrätta med den problematik som rapporterna identifierar.  
522 Kemikalieinspektionen (2007c), s. 36. 
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individuell kunskap och subjektivt omdöme. 523  Stellan Fischer på Kemikalie-
inspektionen berättar i intervjun med mig att hans arbete med att upprätta 
datasystem för utsortering av ämnen lämpliga för undersökningar i själva verket 
bygger mycket på hans individuella fingertoppskänsla. Hansson och Rudén 
uttrycker problematiken på följande sätt:  

 
For intra-scientific purposes, if we are not reasonably certain of, for instance, the fate 
of a substance in the environment or of its effects on fish, then we say that it has an 
unknown fate and that its effects on fish are unknown. For decision-making purposes, 
this is not sufficient. We have to treat the substance in one way or the other while 
waiting for more evidence. Hence, for regulatory purposes, a substance with unknown 
toxicity will have to be treated for instance as if it were severely toxic, as if it were 
moderately toxic, as if it were non-toxic, etc.524  

 
Även om behovet av att fastlägga någon form av regulatorisk handlingsprincip på 
områden som präglas av genomgående osäkerhet alltså är otvetydig, är det 
emellertid inte svårt att se problemen med ett tillvägagångssätt som det som före-
slås av Hansson och Rudén. En helt avgörande fråga är givetvis hur det risk-
neutrala standardvärde som efterlyses ska kunna räknas ut, vilket Hansson och 
Rudén också påpekar utan att närmare följa upp det: ”We can call this a risk-
neutral default for toxicity. The difficulties in applying it in practice are of course 
to find an adequate variable s and an adequate probability distribution for it”.525   
  Vidare är det uppenbart att ett sådant tillvägagångssätt är fastlåst vid ett fåtal 
bestämda kriterier, som i exemplet ovan akut toxicitet. Faktorer såsom denna utgör 
endast en liten del av alla de aspekter som kan vara relevanta vid en riskbedöm-
ning, eller snarare som hade kunnat vara relevanta om det fanns sätt att undersöka 
dem. Förslaget i rapporten innebär således att okända ämnen ska uppskattas med 
avseende på ett kriterium, som inte säger något om ämnets beteende ute i naturen, 
samverkan med andra ämnen etc.  
  Slutligen ska det även framhållas att det, precis som i fallet med 
växtskyddsmedelsdirektivet (se nedan) på området produktionstillåtelse, finns 
exempel på progressiv lagstiftning när det gäller substitution av kemikalier. Ett, 
åtminstone på ett teoretiskt plan, utmärkt exempel är det så kallade RoHS-
direktivet, som förbjuder användningen av DekaBDE i plaster inom elektroniska 
varor. På så vis framtvingas helt enkelt en substitution.526  
 

Den regulatoriska paradoxen - tillfredsställande eller otillfredsställande 
kontroll? 
Poängen med att i sådan detalj som ovan belysa de problematiska aspekterna i 
Hanssons och Rudéns text är inte att peka på svagheter i deras framställning. 
Poängen kan istället sägas vara den motsatta: att belysa det representativa i det 

523 Se t.ex. Goodwin, C (1997): ”The blackness of black: Color categories as situated practice”. 
524 Kemikalieinspektionen (2007c), s. 35 (kurs. i original). 
525 Kemikalieinspektionen (2007c), s. 36 (kurs. i original). 
526 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2009). 
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resonemang de presenterar, vilket jag menar består i dess otillfredsställande 
karaktär. Mer eller mindre samtliga som ägnar sig åt regulatorisk forskning eller 
annan regulatorisk verksamhet skriver under på devisen att alla lösningar är mer 
eller mindre otillfredsställande. Hansson och Rudén påpekar det till exempel på 
följande sätt: ”Uncertainty can never be abolished[…] Absolute safety in the 
control of a chemical hazard is not achievable”. 527  Därmed brukar emellertid 
diskussionen lämnas. Poängen jag vill göra här, och som jag tänkte ägna följande 
avslutande stycken, är just diskrepansen mellan viljan att reglera och omöjligheten 
att finna en fullt tillfredsställande mekanism för att verkställa den viljan.  
  Det är alltså fullt rimligt att betrakta lösningar som den riskkalkyleringsmodell 
som Hansson och Rudén presenterar i sin rapport som födda ur behovet av att 
reglera ett område där osäkerhetsfaktorerna är legio. Ur detta perspektiv handlar det 
om att acceptera att en viss osäkerhet alltid kommer att finnas, och det gäller att 
finna den regulatoriskt mest framkomliga vägen. Det går emellertid också att se på 
förhållandet med andra ögon, och istället poängtera den motsättning som ligger 
däri. Motsättningen står mellan å ena sidan viljan och behovet att reglera och 
övervaka de kemikalier som släpps ut i naturen, och å andra sidan vetenskapens 
otillräcklighet för detta ändamål. Vetenskapliga beräkningar må vara den enda 
framkomliga vägen, men det måste inte betyda att de ger upphov till fungerande 
lösningar. Ur detta perspektiv framstår lösningarna inte enbart som rationella 
medelvägar vilka man navigerat fram till med ’bästa tillgängliga vetenskap’, utan 
också som ”lösningar” födda ur en paradox, och därför kanske också fundamentalt 
otillräckliga för sitt syfte.  
  Båda synsätten är möjliga och som sagt rimliga, men de bär med sig delvis 
olika betydelser. Med det förra synsättet, som representeras av Hansson och Rudén, 
kan regulatoriska formler som den de själva presenterar i slutänden framstå som 
tillfredsställande, i egenskap av att vara mindre otillfredsställande än andra. 
Omöjligheten att helt lösa problematiken och att uppnå total kontroll erkänns och 
ägnas därefter inte mer tid. Med det andra synsättet, där spänningen mellan 
regulatorisk vilja/behov å ena sidan och vetenskapens otillräcklighet å den andra, 
istället lyfts fram, kommer förhållandets obalans och olöslighet istället att belysas. 
Beroende på var tyngdpunkten läggs kommer därmed situationen, vad gäller kemi-
kaliekontroll överlag, att framstå som antingen tillfredsställande eller otillfreds-
ställande.  
  Det är motsättningen mellan å ena sidan tilltron till vetenskapen och den 
beprövade metodikens förmåga att hantera kemikalieproblematiken, och å andra 
sidan identifieringen av grundläggande problem – ofta beskrivet med samlings-
termen osäkerhet – som ligger till grund för den dubbla rörelse som dyker upp hos 
Hansson och Rudén, och ofta i andra rapporter av Kemikalieinspektionen och även 
Naturvårdsverket. Den skillnad som uppdagas vid en jämförelse mellan deras 
rapport och Kemikalieinspektionens slutrapport på regeringsuppdraget kan med 
fördel belysas i sken av denna helt centrala paradox. Som redan påpekats skiljer sig 
de två rapporterna från varandra på så vis att Hansson och Rudén söker göra en 

527 Kemikalieinspektionen (2007c), s. 21. 

180 
 

                                            



KEMIKALIEINSPEKTIONENS UPPDRAG – REGLERINGEN AV DET OKÄNDA 

revision av grunden för produktvalsprincipen, ett mer fundamentalt omtänkande, 
medan Kemikalieinspektionens slutrapport inte innehåller några sådana ansatser till 
grundläggande förändringar. Skillnaden kan framstå som överraskande, då 
slutsatsen i de båda rapporterna är densamma: att produktvalsprincipen i dagsläget 
är ett tämligen uddlöst verktyg i kemikalietillsynsarbetet. Utifrån den slutsatsen och 
utifrån de resonemang som förs i de båda rapporterna förefaller ett förslag till mer 
genomgående förändring inledningsvis som det rimligare alternativet.  
  När Hansson och Rudéns resonemang läses noggrant framstår det emellertid 
tydligt, som också redan påpekats, att de centrala problemen i tillämpningen av 
produktvalsprincipen inte egentligen låter sig lösas. Den reviderade handlings-
princip som föreslås är ett (annat) sätt att hantera osäkerheten, men inte ett försök 
att lösa de möjligen olösliga problem som uppstår till följd av det enkla faktum att 
det stora flertalet kemikaliers egenskaper och beteenden i naturen svårligen låter sig 
kartläggas.  
  I Hansson och Rudéns rapport kommer den starka tilltro till vetenskaplig 
riskkalkyl som uttrycks i det förslag som presenteras något överraskande, mot 
bakgrund av den problematik som tidigare i rapporten har målats upp. På samma 
sätt kommer slutsatserna i Kemikalieinspektionens slutrapport på regeringsupp-
draget överraskande, i det att det inte alls verkar angripa den problematik som 
rapporten identifierar, utan endast presenterar mer ytliga förändringar. Båda 
resultaten är emellertid fullt logiska utifrån den premiss som här har diskuterats: 
kända vetenskapliga metoder räcker inte till för att övervaka och kontrollera de 
kemikalier som produceras och släpps ut i naturen, men ändå har våra övervakande 
myndigheter endast dessa metoder att förlita sig på. Det är ett dilemma som är 
centralt inte enbart för tillämpningen av produktvalsprincipen i praktiken, utan för 
all miljögiftsövervakning och kemikaliekontroll generellt.  
 

Vad innebär substitutionsprincipen i ett kemikalieberoende samhälle? 
Den viktigaste frågan att ställa när produktvals- eller substitutionsprincip diskuteras 
är i slutänden inte om det är rimligt att alltid förvänta sig ett ersättningsämne. 
Bevisligen finns det så gott som alltid ett ämne som kan ersätta ett annat. Det 
avgörande är istället vad det är som ersätter. De ämnen som fasas ut och regleras 
har alla antingen visat sig vara akut toxiska, vilket direkt visar sig i laboratorie-
tester, eller varit föremål för en lång tids omfattande och noggranna studier som 
uppenbarat potentiella miljörisker. Det är högst osannolikt att ett ämne som ersätter 
ett sådant ämne är lika väldokumenterat, vilket får den uppenbara följden att det 
anses vara att föredra eftersom det inte har några kända miljörisker. Det är 
näringslivet som har till uppgift att kontrollera att de produkter som utvecklas och 
sätts på marknaden är säkra ur miljösynpunkt, men såväl möjligheten som 
incitamentet för företagen att göra något annat än väldigt ytliga, preliminära tester 
går givetvis att ifrågasätta. Ämnet bisfenol A (BPA) är ett exempel av legio där 
icke-konventionella tester gett upphov till en helt annan riskbild än standardiserade 
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tester.528 Följden av det här förhållandet riskerar att bli att det uppstår ett avsevärt 
glapp mellan den tid det tar för Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen att 
identifiera och så småningom reglera miljöfarliga ämnen, och den tid det tar för 
industrin att utveckla ständigt nya och potentiellt miljöfarliga ämnen. Det är just 
den här problematiken Kemikalieinspektionen är inne på i sin rapport om 
kemikalieindustrins ekonomiska förutsättningar, när man skriver:  

 
Det vore bra om vi även hade tillgång till information om ämnen som inte är klassade 
som farliga idag[…]Fortlöpande kommer nya rön om ämnens farliga egenskaper. 
Särskilt med tanke på ämnen som används i långlivade produkter kan det vara ett 
problem om det senare upptäcks att ämnena har farliga egenskaper. I synnerhet om 
ämnena är långlivade och kan ansamlas i levande organismer kan det vara 
problematiskt om de redan är spridda i samhället med varor.529 

 
Det är rimligt att ifrågasätta ett sådant här regulatoriskt system, där bevisbördan är 
placerad på de kontrollerande myndigheterna att säkerställa att ett specifikt ämne är 
farligt och bör fasas ut. I princip uttrycker citatet ovan behovet av en betydligt mer 
restriktivt tillämpad försiktighetsprincip, men det är inte en slutsats Kemikalie-
inspektionen verkar redo att dra i sina rapporter.  
 
 

Den regulatoriska processen 
 

Regleringen av ämnen, förhållandet till andra aktörer, myndigheter och EU 
Det vanliga scenariot när ett enstaka ämne eller en ämnesgrupp ska regleras är att 
regeringen, efter kontakt med Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och andra 
expertmyndigheter, ger den förstnämnda i uppdrag att utreda behovet av och 
möjligheterna till ett förbud eller en reglering. 530 Uppdraget omfattar i regel en 
riskbedömning liksom en beräkning av samhällsekonomiska konsekvenser av före-
slagna åtgärder.  
  Den huvudsakliga utredningen som Kemikalieinspektionen genomför består av 
en omfattande forskningsöversikt. Relevant forskning kan vara väldigt spridd och 
förutsätter kontakter med reglerande myndigheter över hela världen. Rapportens 
slutsatser kommer sedan baseras på Kemikalieinspektionens separata värdering av 
tillgängliga studier. Inspektionen initierar alltså i regel inte några egna tester inom 
ramen för sådana här uppdrag. Den forskning Kemikalieinspektionen har att ta 
ställning till i sina översikter ger ofta, och i synnerhet när ämnet i fråga är relativt 

528 Kemikalieinspektionen (2011c). 
529 Kemikalieinspektionen (2010), s. 35. 
530  Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2011c); Kemikalieinspektionen (2011b); Kemikalieinspektionen (2007); 
Kemikalieinspektionen (2010b); Kemikalieinspektionen (2010c). 
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outforskat, ett väldigt fragmentariskt och inte sällan motsägelsefullt kunskaps-
underlag.531  
  Med tanke på kemikalie- och miljögiftsproblematikens sektorsövergripande 
karaktär är det relativt sällan som en rapport inte aktualiserar kontakt med andra 
aktörer och nationella myndigheter. Till grunden för rapporten om fosfor, till 
exempel, ligger bland annat en dialog med branschrepresentanter, vilka uttrycker 
oro för att en reglering kan inverka menligt på tvätt- och rengöringsmedlens 
kvalitet, liksom andra myndigheter som exempelvis Konsumentverket. 532  
Rapporten om kadmium involverar informationsutbyte med bland annat Jordbruks-
verket, eftersom det specifikt är kadmium i mineralgödsel som är föremål för utred-
ning, och rapporten om Bisfenol A (BPA), vanligt förekommande i plastleksaker 
och matförpackningar, bygger på kontakt med plastindustrin och Livsmedelsverket. 
I regel görs rapporterna i samråd med Naturvårdsverket och forskningsinstitut.   
  Utrymmet som Kemikalieinspektionen har att röra sig på när det kommer till 
reglering av ämnen bestäms av tidigare reglering (konventioner som exempelvis 
Helsingforskonventionen, Helcom). I princip finns det inga juridiska hinder för hur 
långt myndigheten kan gå i regleringen av ett ämne som tidigare är oreglerat, men i 
praktiken innebär produktvalsprincipen att industrin har stor auktoritet att avgöra 
hur pass långtgående reglering som kan tillåtas (se tidigare avsnitt i det här 
kapitlet).  Därför det ytterst ovanligt att Kemikalieinspektionen direkt förespråkar 
ett förbud av ämnen som inte tidigare varit föremål för reglering och en längre tids 
utfasning.  
  Där befintlig reglering inom EU inte direkt begränsar Kemikalieinspektionens 
handlingsutrymme kan dess värdering av tillgänglig forskning leda till beslutet att 
ett nationellt gränsvärde bör införas. 533  Detta handlar alltså om myndighetens 
avvägning mellan vad företagen klarar av att leva upp till och vad hälso- och 
miljöskäl motiverar. Ett alternativ är att Kemikalieinspektionen kommer fram till 
att en reglering bör införas, men att de samhällsekonomiska konsekvenserna av en 
sådan åtgärd måste utredas vidare innan något beslut fattas.534 Inspektionen har 
också att ta ställning till, om inget i den vägen specificeras i uppdraget, huruvida 
ämnet bör föras upp till diskussion inom EU, och så småningom regleras där. 
Myndighetens strävan efter att reglera ämnen kan även hamna i konflikt med andra 
miljömål, som till exempel målet Resurssnåla kretslopp, vilket i vissa fall kan 
innebära en indirekt strävan efter att bevara ämnen i naturen som ur Kemikalie-
inspektionens synpunkt bör avlägsnas.535  
  När det finns en befintlig EU-lagstiftning som reglerar ett ämne är 
Kemikalieinspektionen förbundet att ta hänsyn till denna.536 Det finns förvisso en 
begränsad möjlighet att frångå EU-gemensam reglering och införa nationella 
undantag, men reglerna för detta är tämligen restriktiva. Det huvudsakliga 

531 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2011c). 
532 Kemikalieinspektionen (2010b); se vidare t.ex. Kemikalieinspektionen (2010c). 
533 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2010b). 
534 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2011b). 
535 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2011b); Kemikalieinspektionen (2007). 
536 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2011c); Kemikalieinspektionen (2011b); Kemikalieinspektionen (2010c). 
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alternativ som finns för Kemikalieinspektionen att genomdriva en revidering av 
gällande regler inom EU är istället att arbeta för att ämnet får genomgå en särskild 
utvärdering inom REACH, för att därefter eventuellt kunna identifieras som ett så 
kallat SVHC-ämne, för vilka särskilt tillstånd krävs för produktion. Ibland kan 
vissa av ämnets användningsområden vara reglerade av befintlig EU-lagstiftning, 
men inte andra. Ett exempel är fallet med BPA, där Plastdirektivet hindrar 
Kemikalieinspektionen från att vidta ytterligare åtgärder mot ämnets användning i 
plastprodukter, men kan reglera det med avseende på användning i exempelvis 
metallförpackningar.537  
  Det händer också att relativt nya material gör sig gällande på marknaden, med 
egenskaper som vedertagna testmetoder och gällande lagstiftning inte är anpassade 
till. Det är fallet med nanomaterial, vars eventuella reglering utreds av Kemikalie-
inspektionen på uppdrag av regeringen.538 I sådana fall gäller primärt att utreda 
huruvida befintlig EU-lagstiftning kan anses vara tillämplig i det aktuella fallet. 
När det gäller nanomaterial görs bedömningen på EU-nivå att gällande lagar, 
framförallt REACH och ett par andra direktiv som är specifika för användnings-
området, är tillämpliga, men behöver revideras för att inkorporera det nya 
materialet. Därefter krävs en oerhört omfattande insamling av data, gällande främst 
exponeringsvägar och produktionsmängder, för att börja bygga upp en kunskap om 
hur människa och miljö utsätts för det nya ämnet. Därtill behöver nya testmetoder 
och nya klassificeringssystem skapas som kan användas för att bedöma hälso- och 
miljörisker. Samtidigt har regleringsmyndigheter problemet att forskning om just 
sådant som möjliggör en reglering är lågt prioriterad, vilket uppmärksammas av 
Kemikalieinspektionen i den aktuella rapporten: vid rapportens tillkomst beräkna-
des endast 5-10% av de medel som gick till forskning på nanomaterial användas för 
forskning om hälso- och miljöeffekter.539  
  Den stora osäkerheten gällande kemikaliers faktiska effekter på människa och 
miljö märks i det faktum att olika länder kommer till så olika slutsatser.540 Detta, i 
kombination med det faktum att länderna inom unionen tillägnar kemikalieöver-
vakning olika stora resurser, har gett upphov till ett tydligt mönster på EU-nivå. 
När ett land funnit anledning att undersöka ett ämne särskilt noggrant leder detta 
ofta, vilket påvisades tidigare i kapitlet, snarare till att osäkerheten ökar kring 
ämnets farlighet, än tvärtom. Solklara fall, av typen PCB, är ytterst ovanliga (och 
det bör kommas ihåg att inte heller detta alltid har varit ett solklart fall). 
Osäkerheten och indicier på problematiska egenskaper kan föranleda en restriktiv 
reglering av ett enskilt land, men om ämnet därefter tas upp på EUs bord hamnar 
situationen delvis i nytt ljus. EU har att ta hänsyn till alla, ofta motstridiga studier 
som finns att tillgå, och gör i regel en betydligt mer återhållsam bedömning utifrån 

537 Se Kemikalieinspektionen (2011c). 
538 Kemikalieinspektionen (2010c). 
539 Kemikalieinspektionen (2010c). 
540 Se till exempel fallet med BPA, där Danmark år 2010 genomförde ett tämligen omfattande nationellt förbud, 
medan Japan fem år tidigare kom fram till att ämnet inte gav anledning till oro (Kemikalieinspektionen 2011c).  
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osäkerheten än vad det mest restriktiva enskilda landet gjort. Därmed innebär EU-
hanteringen av kemikalier inte sällan en faktisk tillbakarullning av restriktioner.541  
  Samtidigt är bilden inte helt entydig heller på den punkten; det finns fall där 
EU-kommissionen intar en försiktigare linje än vad tongivande expertmyndigheter 
anser motiverat. Ett exempel är regleringen av nanomaterial, där EFSA gett ett 
positivt granskningsutlåtande gällande ett specifikt ämnes användning i pet-plaskor, 
men där kommissionen inte gett sitt godkännande. Detta speglar, enligt Kemikalie-
inspektionen, ”kommissionens försiktiga hållning till hanteringen av riskerna med 
nanomaterial”.542 Ändå är det viktigt framhålla att avsaknaden av ett godkännande 
från kommissionen inte behöver innebära ett förbud. Problemet, det ska också 
understrykas, ligger inte heller i själva kommissionen; det är, vilket Gustafsson på 
Kemikalieinspektionen ger mig medhåll om, felaktigt att betrakta denna som en 
enhetlig aktör med en given vilja i kemikaliefrågor. Nyckeln till problemet ligger 
istället, förklarar samme informant, i den så kallade föreskrivande kommittén, 
vilken både tar fram underlag till kommissionen, och därefter röstar om 
kommissionens förslag. I den här kommittén är rösterna, menar Gustafsson, från 
mer progressiva länder i minoritet.  
  En stor del av svensk kemikaliereglering vilar, som redan påvisats, på idén om 
företagens egenansvar och självreglering. Som Kemikalieinspektionens Frida 
Beijer redogör för i den opublicerade litteratursammanställningen Företags 
substitution av ämnen, finns det i företagskulturen en faktor som utgör hämsko för 
en sådan mekanism, nämligen företagens obenägenhet till förändring. När 
Kemikalieinspektionen gett signal om att en specifik kemikalie är farlig och bör 
ersättas, riskerar det därför leda till att leverantören ersätter med en ny kemikalie 
som är otillräckligt utredd, och inte sällan snarlik till sin struktur. 543  Det kan 
ifrågasättas hur effektiv en sådan process är. Trots upprepningar om möjlighet till 
konkurrensförsprång och andra motiveringar till ett progressivt miljöarbete, kan jag 
inte se att det finns någon stark motivation för företag att anstränga sig mer än vad 
som är absolut nödvändigt. Därtill saknar de ofta djupare kunskap om 
kemikalieproblematiken.544 Av litteraturöversikten framgår att direkt lagstiftning av 
svenska företag anses ha förlorat i betydelse för deras miljöarbete. Flera av de 
texter som refereras i litteratursammanställningen framhåller denna tendens, liksom 
företagens lyhördhet för sina kunders miljökrav, som något positivt. 
Sammanställningens författare, Frida Beijer, gör emellertid reflektionen att det kan 
tolkas som att en viktig drivkraft försvagats utan att ersättas av en annan. ”Förhåller 
det sig på det viset skulle detta kunna tyda på ett behov av skärpningar i 
kemikalielagstiftningen”.545 Det framstår som en rimlig invändning mot ett system 

541 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (rapport nr. 2/2011); Kemikalieinspektionen (2011c); intervju med Lars 
Gustafsson 23/11-09; SOU (2007): Reach – Genomförande och sanktioner, s. 148. 
542 Kemikalieinspektionen (2010c), s. 34. 
543 Beijer, F (2007), s. 10; se vidare Kemikalieinspektionen (2008b), s. 29, och Kemikalieinspektionen (2007c), 
s. 38. 
544 Se t.ex. Beijer, F (2007), s. 8; Kemikalieinspektionen (2008c), Rapport nr. 2, Att arbeta med produktval i 
praktiken, s. 21. 
545 Beijer, F (2007), s. 16. 
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som litar till att interaktionen mellan kunder och företag ska leda till betydande 
förändringar, trots det faktum att okunskapen hos båda om de problem som är 
knutna till kemikalier är omfattande.  
 

Reglering: en trög process 
Utifrån ovanstående genomgång är det uppenbart att regleringen av ämnen för 
myndigheter av Kemikalieinspektionens slag är en väldigt trög och långsam 
process. För det första måste tillräckligt mycket kunskap ansamlas för att en 
reglering ska kunna motiveras. I vissa fall, som exempelvis när det gäller nano-
material, innebär detta i princip att börja från noll, och att dessutom revidera 
lagstiftning för att passa det nya materialet. 546  Sådana utredningar har oftast 
karaktären av rena detektivarbeten, där det gäller att kartlägga exponeringsflöden 
och ekotoxikologiska- och toxikologiska data utifrån bristfälliga data, och utifrån 
detta formulera en slutsats om vad som bör göras. Det är inte alltid som 
produktregistret rymmer den information som behövs för sådana utredningar.547  
Som om detta inte vore nog, måste nya testmetoder utvecklas som kan användas för 
att utreda de nya ämnenas hälso- och miljöeffekter. Därefter, eller snarare parallellt, 
måste relevanta myndigheter konsulteras och acceptera de föreslagna åtgärderna, 
liksom industrin ska ge sitt klartecken till att dessa är genomförbara. Slutligen 
gäller det att åtgärderna inte krockar med harmoniserade regler på EU-nivå.  
  Tilltron hos regeringen och inom EU till ekonomiska styrmedel som ett 
användbart redskap i kemikalieregleringen torde rimligen införa ytterligare ett 
element av tröghet i systemet, eftersom det innebär att ämnen – förhoppningsvis – 
på sikt ska minska i användning snarare än abrupt upphöra produceras. Det 
ekonomiska styrmedlet används inte primärt på grundval av dess effektivitet, utan 
framförallt därför att det är enklare och billigare att administrera.548  
  Den mer återhållsamma regulatoriska mekanismen när det gäller kemikalier i 
EU kan säkert åtminstone delvis förklaras med att unionens bärande idé är den fria 
marknaden. Det ska med andra ord relativt mycket till för att en begränsning i 
varornas fria rörlighet ska kunna anses motiverad. Det tål därmed att spekuleras i 
huruvida detta förhållande faktiskt kan leda till en ovilja i det enskilda, mer 
regleringsbenägna landet att föra upp vissa frågor till EU, med tanke på risken att 
behandlingen där mycket väl kan leda till minskade restriktioner.  
  Oavsett giltigheten i den spekulationen, är det uppenbart att EU-mekanismen 
tillför en tröghet i det regulatoriska systemet som inte hade funnits om varje stat 
hade haft obeskurna regulatoriska mandat. Detta är ett förväntat pris för 
harmoniseringen av bestämmelser, men det är ändå värt att uppehålla sig vid vad 
det får för konsekvenser för regleringen av kemikalier. Där varje enskilt land, 
åtminstone i teorin, har möjlighet att relativt flexibelt reagera på nya rön, gäller en 
helt annan, långsammare process i EU. Av just den anledningen blir det också desto 

546 Kemikalieinspektionen (2010c); se vidare t.ex. Kemikalieinspektionen (2010d) om tatueringsfärg. 
547 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2010d). 
548 Kemikalieinspektionen (2011), s. 11; se vidare Kemikalieinspektionen (2008).  
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svårare att revidera ett beslut när det väl har fattats.549 En vidare tröghetsaspekt 
belyses av Lars Gustafsson, som förklarar att det är relativt vanligt att EU-
kommissionen tar fram ett förslag om reglering av ett ämne, vilket den redan på 
förhand inser kommer att röstas ned av den föreskrivande kommittén. I sådana fall 
hamnar förslaget i regel i en form av inofficiell bordläggning, där det befinner sig 
en obestämd tid. Därtill, vilket också påpekas av samme informant, kommer det 
faktum att den så kallade kandidatlistan, från vilken ämnen ska väljas ut för 
tillståndsprövning, i praktiken kan ta väldigt lång tid att beta av.  
  Det finns ett uppenbart behov av ett omfattande informationsutbyte inom EU. 
Däri ligger också ett stort värde av REACH, det EU-gemensamma regelverket för 
kemikalier. Det finns emellertid, som jag ser det, en uppenbar fara att REACH kan 
fungera som en bromskloss i det övergripande regulatoriska systemet. Regelverket 
gör gällande att ett enskilt medlemsland kan göra en fördjupad ämnesutvärdering 
och genom denna få till stånd ett yrkande på att ett specifikt ämne ska kategoriseras 
som ett SVHC-ämne, ett särskilt farligt ämne. Redan här föreligger en avsevärd 
tröghet eftersom det ställs höga krav på kunskapsunderlaget för en sådan 
bedömning.550 Alternativet är att ett medlemsland lämnar förslag på begränsningar 
för tillverkning av ett ämne, vilket emellertid kräver påvisandet av en ”oacceptabel 
risk”, en svår uppgift på ett område där kunskapen även om relativt välbeforskade 
ämnen betraktas som osäker och tentativ.  
  Väl uppfört på listan för särskilt farliga ämnen vidtar en väntan på att ämnet i 
fråga eventuellt kan komma att omfattas av tillståndssystemet inom REACH, vilket 
alltså innebär att ett särskilt tillstånd krävs för produktion (se vidare kapitlet om 
REACH för hur sådana tillstånd utvärderas i praktiken). Sammantaget är det, som 
det uttrycks i en av Kemikalieinspektionens rapporter, ”ett stort och resurskrävande 
arbete [som] läggs på den behöriga myndigheten i det medlemsland som initierar 
frågan”.551 Det finns således anledning att undra hur ofta ett enskilt land verkligen 
tar sig för att initiera en sådan process. Risken finns att REACH verkar som ett 
effektivt hinder för aktiv reglering, genom de höga och kanske, med tanke på 
osäkerheten, orimliga krav som ställs på vetenskapligt underlag för det land som 
vill driva igenom en restriktion.  
  Kemikalieregleringens fundamentala tröghet belyses också av ett förhållande 
som påpekas av Gustafsson. Ett ärendes gång, från problemidentifikation till 
eventuell behandling och beslut på EU-nivå är en väldigt långsiktig process. Den 
information som behövs om ett ämne för att det ska kunna undersökas och 
riskbedömas adekvat tar sådan tid att sammansätta, med beläggning av expo-
neringsmönster, toxikologiska data etcetera, att det uppstått en formlig kamp 
mellan EU-ländernas respektive expertmyndigheter om vem som ska få privilegiet 
att genomföra en riskbedömning. Detta förhållande kastar nytt ljus över 
förhållandet mellan kemikaliemarknadens omfattning och de regulatoriska myndig-
heternas resurser och undersökningsmöjligheter. 

549 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2010d). 
550 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2011c), s. 22. 
551 Kemikalieinspektionen (2011c), s. 22. 
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  Med tanke på kemikaliernas gränsöverskridande karaktär finns det tveklöst ett 
behov av internationella överenskommelser, och EU ter sig ur det perspektivet som 
en självklar myndighet att genomföra en överstatlig reglering. Samtidigt är det 
svårt att värja sig från misstanken att en centralreglering av det här slaget lämpar 
sig illa just för hanteringen av kemikalier. Olämpligheten har dels med kunskapens 
föränderlighet att göra: den långsamhet som av nödvändighet präglar all EU-
reglering innebär att det tar betydligt längre tid för kommissionen att ta hänsyn till 
nya rön än vad det skulle kunna ta för det enskilda landet (värt att notera i samman-
hanget, och vilket påvisats tidigare i avhandlingen, är såklart att all kemikalie-
övervakning och kemikaliereglering är en ”naturligt” långsam och trög process). 
När Kemikalieinspektionen år 2011 publicerar sin rapport om kadmium, till 
exempel, dras slutsatsen att EFSAs (European Food and Safety Authority) 
bedömning från 2009 redan är inaktuell.552 Eftersom ämnet redan regleras på EU-
nivå kommer det emellertid att dröja innan Kemikalieinspektionens bedömning, 
eventuellt, kan få genomslag i regelverket.553 Trögheten förstärks av kraven som 
finns från EU-kommissionens sida att undanröja osäkerhet innan försiktighetsprin-
cipen kan tillämpas (se vidare följande avsnitt); inte sällan får regleringsbeslut 
invänta längre projekt som är nischade mot väldigt specifika parametrar, som 
exempelvis effekter för oral exponering av ett specifikt ämne.554  
  Samtidigt kan det hävdas att det är just på kemikalieområdet som den beryktat 
trögrodda EU-byråkratin inte utgör ett allvarligt problem, därför att de problem 
som är förknippade med kemikalieproduktion ofta uppstår i långsamma och tröga 
processer. Därför, går det att hävda, spelar långsamheten inom EU mindre roll än 
vad den skulle göra på andra områden där kraven på flexibilitet är större, eftersom 
kemikalieregleringen inte är i behov av snabba beslut. Problemet kvarstår dock 
ändå. Trögheten innebär en fördröjning av en process som i en idealisk värld skulle 
behöva ske betydligt snabbare, för att myndigheterna skulle få möjligheten att 
hinna ikapp den ständigt ökande kemikalieproduktionen. Dels har olämpligheten 
också att göra med den stora osäkerhet som präglar mer eller mindre alla studier av 
olika ämnen. I praktiken har denna gett upphov till en kompromisslogik i EUs 
kemikaliereglering, där den mer restriktiva tolkningen betraktas som en ytterlighet. 
Kommissionen har att ta hänsyn till alla medlemsländers åsikter i regleringsfrågor, 
och inte sällan innebär att detta att mer restriktiva röster såsom Kemikalieinspek-
tionen tvingas se sina önskemål om mer striktare reglering otillfredsställda.555 När 
EU-direktiv ska genomgå revideringar får Kemikalieinspektionen t.ex. ofta arbeta 
för restriktioner som tidigare gällt inte ska luckras upp. 556  Betraktat ur ett 
kemikaliesäkerhetsperspektiv är emellertid ett sådant förfarande ologiskt, eftersom 
redan själva risken för att ett ämne förknippas med hälso- eller miljöfaror bör ge 

552 Kemikalieinspektionen (2011b). 
553  I det aktuella fallet innebär EU-regleringen dessutom ett extra steg bakåt för den svenska regleringen, 
eftersom Sveriges undantag från EU-harmoniserade regler angående kadmium i mineralgödsel år 2010 upphör, 
med följden att högre utsläpp av kadmium än tidigare tillåts i landet.  
554 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2011c). 
555 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2009), s. 9ff.; intervju med Lars Gustafsson 23/11-09. 
556 Kemikalieinspektionen (2009). 
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upphov till restriktiva åtgärder. Detta är vad försiktighetsprincipen går ut, och 
dennas tillämpning av Kemikalieinspektionen och EU i det regulatoriska arbetet 
kommer att behandlas i det följande.  
 

Försiktighetsprincipen i praktiken 
Det faktum att kunskapen om kemikalier är föränderlig och tentativ innebär att det 
krävs en regleringsprincip att tillämpa som säger något om hur osäkerheten bör 
hanteras. I EU är det lagstadgat att kemikalieregleringen ska ske enligt den så 
kallade försiktighetsprincipen, vilken postulerar att det inte ska krävas vetenskaplig 
säkerhet för att ett förbud eller en reglering ska vara aktuell, utan att det räcker med 
påvisandet av skälig oro för att ett ämne kan vara problematiskt. Uppenbarligen ger 
en sådan princip stort utrymme för tolkning, varför det finns anledning att titta 
närmare på hur försiktighetsprincipen tillämpas i praktiken, av Kemikalieinspek-
tionen och inom EU.  
  I teorin kan försiktighetsprincipen tolkas väldigt långtgående, som att varje 
producent måste bevisa att ämnet som ska tillverkas är ofarligt för såväl människa 
som miljö. Det är också enligt den logiken som REACH är uppbyggt, åtminstone 
när det gäller kemikalier som tillverkas i en viss mängd: varje produktionsanmälan 
av högvolymämnen ska innehålla en riskbedömning där producenten visar på 
hanteringens säkerhet. Systemlogiken bygger alltså på en långtgående försiktighets-
princip, som säger att varje hantering måste ”bevisas” säker innan den är godkänd. 
Problemet är såklart att den bedömning som producenterna, och för den delen även 
expertmyndigheterna, kan göra av kemikaliernas säkerhet av nödvändighet är 
osäker (med undantag möjligen för ett fåtal sällsynt välbeforskade ämnen).  
  Ett avgörande ställningstagande för de reglerande myndigheterna blir därför 
vilken kunskap som ska tillmätas relativt säker status, och när en risk ska bedömas 
som stor nog att motivera en åtgärd. Till att börja med måste ämnet ifråga uppvisa 
en eller flera av de egenskaper som gör det till ett så kallat SVHC-ämne (substance 
of very high concern), vilket innebär att ämnet är cancerframkallande, mutagent 
eller reproduktionstoxiskt (CMR); alternativt att det är långlivat, bioackumulerande 
och toxiskt (PBT); eller att det är mycket långlivat och mycket bioackumulerande 
(vPvB). Ett ämne kan vara ytterst långlivat, men visar det sig inte samtidigt upptas i 
kroppen på människor eller djur betraktas det inte som farligt. Sukralos är, tills 
vidare, exempel på ett sådant ämne. Det finns även en lucka i lagstiftningen som 
öppnar för reglering av ämnen som inte motsvarar kriterierna, men som ger stor 
anledning till oro av andra skäl. Vanligen är detta ämnen med hormonstörande 
egenskaper.557  
  En förutsättning för att försiktighetsprincipen ska bli aktuell för tillämpning är 
vidare att ämnet ifråga blivit föremål för studier. Ordningen är alltså inte den att ett 
ämne först måste undersökas och bevisas säkert innan det kan produceras; istället 
fungerar det så att en tillverkare gör de grundläggande testerna, skickar in nöd-
vändiga uppgifter och börjar producera. Ansvariga myndigheter, som Kemikalie-

557 Se t.ex. SOU (2000): Varor utan faror, kapitel 5.  
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inspektionen i Sverige, söker därefter igenom massan av data i jakt på sådana 
ämnen som erfarenheten säger kan ge anledning till oro. Är ämnet tidigare 
obeforskat kan Kemikalieinspektionen ge forskningsinstitut eller andra utförare i 
uppdrag att genomföra studier. I det fall där det finns forskning gör Kemikalie-
inspektionen en sammanställning och värdering av resultaten.  
  Kemikalieinspektionen kan låta förorda en reglering av ämnen även om 
befintliga studier är relativt osäkra, vilket emellertid oftast i praktiken innebär att 
man till att börja med efterlyser vidare studier. När myndigheten undersöker ämnen 
på regeringens uppdrag, vilket är det vanliga förhållandet, gäller det ämnen som 
tidigare blivit uppmärksammade och som alltså redan förknippas med en misstänkt 
risk. Därför är det ytterst sällsynt att Kemikalieinspektionen kommer fram till att 
oron är helt obefogad. Det är dock också väldigt sällsynt att myndigheten 
förespråkar ett regelrätt förbud, vilket kan förklaras med behovet av att anpassa sig 
till EU:s regelverk, att regeringens uppdrag utesluter förbud eller att bevisbart 
funktionsdugliga ersättningsalternativ finns att tillgå.558  
  Kemikalieinspektionens rapporter brukar istället landa i rekommendationen 
antingen att ett gränsvärde införs eller att en dialog med industrin inleds för 
ämnesersättning.559 Det händer emellertid också att Inspektionen, på ett sätt som 
rent formellt strider mot försiktighetsprincipen, fastslår att det finns en befogad oro, 
men att osäkerheten inte medger reglering i nuläget: ”Utredningen finner att 
nuvarande kunskapsläge inte påvisar allvarliga risker för människors hälsa och att 
det underlag som skulle krävas för generella förbud eller begränsningar […] 
saknas. Den kvarstående problembilden, med en låg kontinuerlig allmän expone-
ring […], begränsad kunskap om exponeringskällorna och rådande vetenskaplig 
osäkerhet i hur exponeringen ska bedömas, ger dock enligt Kemikalieinspektionens 
mening anledning till fortsatt oro för eventuell påverkan på foster och barn”.560 
Sådana här fall, där oron anses befogad men kunskapsläget enligt Kemikalie-
inspektionen inte medger en begränsning, brukar få en fortsättning i uppföljande 
studier.561  
  Det är alltså inte en strikt försiktighetsprincip som tillämpas, sett till dess 
teoretiska potential, men inte heller är den verkningslös. Kemikalieinspektionen 
hänvisar ofta till den i sina rapporter, som ett argument för handling under 
vetenskaplig osäkerhet. När så sker gäller i regel att det finns en konkret hotbild, 
men att den inte kan bevisas fullt ut i någon strikt vetenskaplig mening. Så kan 
myndigheten t.ex. skriva: ”Även om det fortfarande råder brist på kunskap om den 
exakta risken, får försiktighetsprincipen gälla”.562 Den praktiska tillämpningen av 
försiktighetsprincipen innebär med andra ord att en risk måste kunna påvisas, utan 
att strikt taget bevisas. Samtidigt finns här en viktig skillnad mot det USA som 
Jasanoff beskriver, där kemikalieindustrin framgångsrikt använt varje sådan 

558 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2009), s. 23; Kemikalieinspektionen (2008), s. 53. 
559 Se t.ex Kemikalieinspektionen (2010b); Kemikalieinspektionen (2011b). 
560 Kemikalieinspektionen (2011c), s. 4. 
561 Till exempel har både nanomaterial och Bisfenol A följts upp med nya rapporter under 2012. 
562 Kemikalieinspektionen (2010d), s. 38 (min kurs). 
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osäkerhet till att dekonstruera och avväpna EPAs regulatoriska försök.563 I Sverige 
har Kemikalieinspektionen mandat att, förutsatt att det inte finns konkurrerande 
EU-lagstiftning på området, gå emot industrins vetenskapliga motargument i sina 
förslag.564 Det bör också framhållas att det avgörande för om en reglering äger rum 
oftast är huruvida risker för människan påvisas. Betydligt mer sällan utgår studier 
och Kemikalieinspektionens riskbedömningar från tänkbara effekter på ekosystem, 
vilket inte minst har att göra med bristen på kunskap om hur dessa ska bedömas.565 
  Kemikalieinspektionens uppfattning om hur försiktighetsprincipen bör till-
ämpas är delvis annorlunda än EU-kommissionens. Det är knappast en radikal 
tillämpning av principen som förespråkas av Kemikalieinspektionen, men likväl 
tillmäter man formuleringen som gäller vetenskaplig osäkerhet viss tyngd; även om 
vetenskapliga studier inte kan ge obestridliga bevis på ett ämnes farlighet så ska en 
reglering kunna övervägas. På EU-nivå görs en mindre strikt tillämpning av 
försiktighetsprincipen.566 För det första ställer EU-kommissionen när den utreder 
behovet av en eventuell reglering högre krav på vetenskaplig säkerhet än vad 
Kemikalieinspektionen gör i Sverige. Risken ska inte endast kunna påvisas, utan 
den ska anses väl belagd med konventionella vetenskapliga studier. 567 
Avvägningen mellan principens maning till försiktighet och den striktare, 
marknadsvänliga grundinställningen i regleringsarbetet kan ge upphov till vissa 
inkonsekvenser. I utredningen av BPA exempelvis, drar kommissionen slutsatsen 
att den risk som tycks föreligga för småbarn bör föranleda att denna målgrupp 
skyddas i så stor utsträckning som möjligt, och motiverar detta med 
försiktighetsprincipen. Ändå är det enda konkreta lagförslaget som utredningen ger 
upphov till ett förbud mot BPA i nappflaskor. 568  I Danmark föranleder 
försiktighetsprincipen istället ett nationellt förbud.569 
  Sammanfattningsvis går det att konstatera ett antal saker angående 
försiktighetsprincipens tillämpning i praktiken. Föga överraskande är dess 
användning, såväl på nationell nivå som på EU-nivå, en tämligen ad hoc-artad 
process. Det finns, givetvis, inga exakta måttstockar för vad som ska betraktas som 
tillräckligt påvisad risk.570 Däremot går det att påvisa en skillnad i hur Kemikalie-
inspektionen och EU-kommissionen gör sina avvägningar. Skillnaderna till trots 
går det emellertid också att konstatera en bestående faktor i bedömningarna: 
försiktighetsprincipen utsträcks ytterst sällan till att motivera ett regelrätt förbud av 
ämnen. Ett tänkbart, men hypotetiskt, scenario hade ju annars varit att osäkerheten 
kring ett ämne där en viss risk har kunnat påvisas används för att motivera ett 

563 Jasanoff, S (1992). 
564 Se remissvar i Kemikalieinspektionen (2008). 
565 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2007b). 
566 Se t.ex. Löfstedt, R (2003): “Swedish chemicals regulation: An overview and analysis”, s. 419.  
567 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2011c). 
568 Delvis handlar begränsningen av förbudet till att gälla endast nappflaskor om att plastprodukter täcks in av 
EU-harmoniserade regler (Plastdirektivet), medan vissa andra produkter som kunde bli aktuella för reglering, 
som exempelvis konservburkar, inte täcks av EU-harmoniserad lagstiftning.  
569 Kemikalieinspektionen (2011c). 
570  Visserligen finns det vissa mer eller mindre objektiva parametrar som kan användas för att värdera 
kunskapsunderlag, som t.ex. framförallt huruvida studierna ifråga har gjorts med standardiserade, konventionella 
testmetoder eller inte.  
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tillfälligt produktionsstopp, som kvarstår tills en omfattande undersökning av 
ämnet har gjorts. I verkligheten ligger istället bevisbördan på de reglerande 
myndigheterna att påvisa en allvarlig risk för människa eller, vilket är desto svårare 
att göra, för miljön.571  
  Det ska härvid också framhållas att detta förhållande - att den avvägnings-
princip mellan kommersiella och miljövårdande intressen som alltid utgjort en 
grundbult i svensk miljöpolitik - tenderat leda till en prioritering av de förra på 
bekostnad av de senare, iakttogs av Lundqvist redan år 1971 när han redogjorde för 
Naturvårdsverkets verksamhet. Även om han uttrycker sig i försiktiga ordalag, 
råder det ingen tvekan om att det är ett sådant mönster i Naturvårdsverkets 
verksamhet som han beskriver här:  

 
Det finns som synes en strävan hos verket att upprätta en teknokratisk 
transaktionsstruktur gentemot klientelet i syfte att få sina successivt skärpta krav 
legitimerade av gemensamt förvärvad kunskap om vad som är maximalt nyttigt för 
industrin. Samarbetet kan emellertid innebära, att beslutsfattande tjänstemän i verket 
kan komma att identifiera samhällsintresset på miljövårdens område med industrins 
intresse av relativt sett långsammare takt i miljövårdens utbyggnad.572  

  
Även Mårald identifierar som ett problematiskt förhållande det faktum att miljö-
vårdande myndigheter i svensk miljöpolitisk historia oftast tvingats försöka förena 
en sanktionerande/reglerande roll med en rådgivande.573 
  Det finns emellertid exempel på, åtminstone i teorin, progressiva regulatoriska 
tillämpningar av försiktighetsprincipen. Det kanske främsta exemplet är det 
europeiska växtskyddsmedelsdirektivet (direktiv 91/414/EG), vilket reglerar 
utsläppandet av växtskyddsmedel på den europeiska marknaden. Direktivet innebär 
att endast sådana växtskyddsmedel får släppas ut, vars aktiva substanser finns 
upptagna på en speciell lista för tillåtna ämnen. I princip finns här formen för ett 
övervakningssystem som kan upprätthålla relativt god kontroll över vilka 
kemikalier och ämnen som släpps ut i samhället och miljön, och som om det 
tillämpades restriktivt drastiskt skulle kunna reducera mängden kemikalier som 
produceras. Det faktum att Kemikalieinspektionen, när man undersöker oreglerade, 
strikt avgränsade användningsområden som exempelvis tatueringsverksamhet, 
finner att användningen av farliga ämnen ligger långt ovanför tillåtna gränser även 
av kända ämnen, visar på behovet av en striktare reglering. 574  Även med en 
reglering av den här striktare formen kvarstår emellertid det grundläggande 

571 För mer om försiktighetsprincipens tillämpning inom EU, se Eckley, N & Selinn H (2004): ”All talk, little 
action: precaution and European chemicals regulation”. Artikeln påvisar bland annat vissa skillnader mellan 
länder inom EU vad gäller tolkningen av försiktighetsprincipen där Sverige tillhör de länder som driver på för en 
mer långtgående tillämpning (dvs större säkerhetsmarginaler). Vidare visar Eckley & Selin emellertid att även 
om försiktighetsprincipen fått visst genomslag retoriskt sett, så har den fått få praktiska konsekvenser, och därtill 
att bevisbördan fortfarande i dominerande utsträckning ligger på reglerande aktörer (notera dock att artikeln är 
skriven innan genomförandet av REACH). 
572 Lundqvist, L (1971), s. 161. 
573 Mårald, E (2007), s. 29f., s. 120.  
574 Kemikalieinspektionen (2010d). 
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problemet att även de ämnen som upptas på listan för tillåtna substanser är 
otillräckligt testade.  
  Det bör också slutligen påpekas att en diskussion om försiktighetsprincipens 
tillämpning måste kvalificeras med en analys av problemområdets beskaffenhet. 
Enligt det synsätt som gör gällande att endast en liten del av alla kemikalier som 
produceras utgör en de facto risk för människa och miljö, och att en tillräcklig 
mängd av de här kemikalierna kan identifieras och avlägsnas av miljövårdsmyndig-
heter och/eller företag, är tillämpningen av försiktighetsprincipen som den ser ut 
idag adekvat. Utifrån det perspektivet är det fullt rimligt att argumentera för att en 
liten risk bör accepteras hellre än att upprätta radikalt högre trösklar för vad som får 
produceras. Det är endast utifrån synsättet att riskerna som är förknippade med 
kemikalieproduktionen så som den ser ut idag, och som den troligen kommer att se 
ut i en överskådlig framtid, är oöversiktliga och potentiellt av en så allvarlig art att 
utsläppen av kemikalier kraftigt behöver minskas och ses över, som en radikalt 
striktare tillämpning av försiktighetsprincipen kan förespråkas. Ytterst är detta ett 
politiskt val och en politisk riskavvägning.  
 

Vetenskapens funktion i reglering 
Forskning om regulatoriska processer under osäkerhet har länge fokuserat på 
motsättningen mellan vetenskapliga krav på säkerhet å ena sidan och 
regleringsverksamhetens behov av relativt snabbt framtagna beslutsunderlag å den 
andra.575 En standardfras inom den regulatoriska vetenskapen är att total säkerhet 
inte kan krävas för att ett regleringsbeslut ska kunna fattas; att sannolika skäl ska 
utgöra en tillräckligt beslutsgrund.576 Genomgångar av befintliga testmetoders för- 
och nackdelar, såsom tidigare refererade studie av Hansson och Rudén och av 
Backhaus, Blanck och Faust kan sägas utgöra goda exempel på en vital och 
välfungerande vetenskap: varje punkt inom det regulatoriska systemet är öppna för 
kritik och förbättring, vilka forskare på området är medvetna om och diskuterar.577 
Samtidigt kan just detta också tas som intäkt för att motsättningen mellan 
vetenskapens och kemikalieregleringens skilda förutsättningar är djupt problema-
tisk. De inomdisciplinära diskussionerna för visserligen vetenskapen långsamt 
framåt, men det faktum att det vetenskapliga fältet mår bra och utvecklas spelar 
ingen direkt roll för verkligheten av kemiska utsläpp, eftersom dessa fortsätter i 
ständigt ökande takt alldeles oavsett vetenskapens status.    
  Backhaus, Blanck och Faust förklarar i sin undersökning av möjligheten att 
vetenskapligt testa och klassificera kemiska blandningars egenskaper, vetenskapens 
roll på kemikalieregleringsområdet på följande vis:  

 
Differences between …expectations and the actually observed mixture toxicity might 
become apparent. The crucial question is therefore not whether deviations between 

575 Se t.ex. Jasanoff (1992); Bonneuil, C & Levidow, B (2012): “How does the World Trade Organization 
know?: The mobilization and staging of scientific expertise in the GMO trade dispute.” 
576 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2007c), s. 21; Kemikalieinspektionen (2010e). 
577 Kemikalieinspektionen (2007c), respektive Kemikalieinspektionen (2010e). 
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simple concepts and complex biological realities can be observed, but whether the 
accuracy of a prediction is sufficient for a certain aim”.578  

 
Att vetenskap bygger på modeller/simulationer av verkligheten, och inte är en exakt 
spegling av verkligheten självt, är givetvis helt vedertaget, men när saken gäller 
kontrollen av kemiska och möjligen skadliga processer i natur och samhälle äger 
insikten speciell vikt. Citatet ovan påpekar att vetenskapens roll i regulatoriska 
sammanhang ska vara att ge tillräckliga underlag för att uppnå ”specifika mål”, och 
inte att vara en exakt återgivning av den biologiska verkligheten. Den djupt 
problematiska aspekten i förhållandet ligger i att de ”specifika mål” författarna av 
texten här nämner i princip alltid handlar om väldigt exakt definierade dimensioner 
av kemikaliers egenskaper, vilka endast kan uppenbaras och testas under 
kontrollerade former. Vetenskapen kan således förväntas ge fullgoda svar på 
specifikt formulerade frågor, men inte säga något helhetligt om de komplexa 
processer som kan förväntas ske i den kemiska verkligheten.  
  På samma sätt utgör också administrativa och organisatoriska förutsättningar 
avgörande begränsningar för vad som faktiskt kan övervakas vad gäller kemikaliers 
egenskaper och beteenden i verkligheten. När det gäller exempelvis REACH-
lagstiftningens fokus på högvolymkemikalier, är detta inte enbart en fråga om vad 
som är vetenskapligt möjligt att undersöka, utan även om vad som är praktiskt 
möjligt att genomföra med avseende på administrativ arbetsbörda för ansvariga 
myndigheter och företag.579 Både vetenskapens och den moderna organisationens 
karaktär kan alltså anses vara illa lämpade för uppgiften att kontrollera en 
kemikalieverklighet som den som idag låter sig anas och antas. 
  Ett historiskt perspektiv belyser vetenskapens skiftande status och betydelse 
inom svensk miljövårdspolitik, och hur naturvetenskapliga kunskapsanspråk kan 
göras produktiva av motstående intressen vid olika tillfällen. Lundqvist visar i sin 
avhandling om Naturvårdsverket att dem som vid utredningen av en 
naturskyddslagstiftning i början på 1960-talet förespråkar en ekologisk linje gör 
detta utifrån förståelsen att den objektiva vetenskapen alltid bör fälla avgörandet i 
alla frågor som innebär miljöpåverkan. Mot denna linje står dem, som också blir 
utslagsgivande i betänkandet, som istället pekar på det nödvändiga av att framför-
handla praktiska lösningar mellan ekonomiska intressen och miljövårdsintressen, 
där naturvetenskapen ger viktig input men inte tillåts någon avgörande röst, med 
tanke på risken för att denna vetenskapens röst alltid kommer yrka på säkra bevis 
för att miljön inte tar skada.580 Idag, å andra sidan, tas samma naturvetenskapliga 
kunskapsanspråk regelmässigt vid tillämpningen av försiktighetsprincipen inom 
kemikalieregleringen i Sverige, som intäkt för att inte vidta restriktiva åtgärder, så 
länge inte uppenbara och klart bevisbara miljörisker föreligger. Den vetenskapliga 
expertis som vid början av 1960-talet betraktades som ett potentiellt hot mot 
tillväxt och industriella intressen tycks således präglats av den avvägningstanke 

578 Kemikalieinspektionen (2010e), s. 16. 
579 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2008d), PM nr. 2, Sammanfattning av underlag till den andra fördjupade 
utvärderingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, s. 9. 
580 Lundqvist, L (1971), s. 49ff. 
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som där befästes som handlingsprincip, och disciplinerats till att tolka osäkerhet 
som anledning att inte ingripa, snarare än tvärtom. 581 Det förefaller rimligt att 
förklara denna utveckling utifrån en förändring i problembild: det kemikalie-
problem som vid början av 1960-talet betraktades som en fråga som var avgränsad i 
tid och rum, har sedan dess sprängt sina ramar genom en explosiv produktions-
ökning.582 Sett mot bakgrund av en sådan förändring i problematik är det logiskt för 
reglerande och övervakande myndigheter att vända uppmärksamheten mot enstaka, 
klart avgränsade ämnen.  
  Jasanoff kastar ytterligare ljus över vetenskapens status i riskreglerande 
verksamhet i artikeln Boundaries in policy-relevant science. Hon beskriver där hur 
diskursiva strider om olika koncept som är centrala för riskhanteringen i USA 
blottlagt både betydelsen av att ha formuleringsprivilegiet på regleringsområdet, 
och betydelsen av regleringskulturens karaktär för regleringsprocessen. Striderna 
har gällt bland annat vad som ska kunna karakteriseras som riktig vetenskap, vilken 
roll forskningen ska spela i riskhanteringsprocessen och vilka instanser som ska ha 
auktoritet när det gäller riskbedömning. Jasanoff visar att såväl forskare, anställda 
inom de myndigheter som utreder kemikalier och substansers effekter, som 
industrin haft ett intresse av att vädja till vetenskapens status som obestridlig 
sanningskälla; forskarna därför att de har ett naturligt intresse av att upprätthålla sin 
professionella integritet, och industrin därför att den upplevt att den riskhantering 
som bygger uteslutande på vetenskaplig auktoritet främjar deras syften bättre än 
den riskhantering som styrs av politiker eller andra regulatoriska instanser. Mot de 
här parterna har stått de som förespråkar större inflytande för just sådana utpräglat 
regulatoriska aktörer. De har utgått från argumentet att regleringsområdet är 
beroende av att beslut kan fattas utan att man tvingas vänta på säkra vetenskapliga 
besked.583 
  Försöken att säkerställa vetenskapens status som ovedersäglig auktoritet på 
området innefattade bland annat distinktionen mellan vetenskap, vilken förutsattes 
kunna bidra med säkra slutsatser, och så kallad trans-science eller regulatorisk 
vetenskap. Den senare ansågs befinna sig i gränslandet mellan den säkra 
vetenskapen och den rena regleringspolicyn, och kunde därför antas vara mindre 
definitiv till sin karaktär än den rena vetenskapen, men inte desto mindre viktig för 
regleringen av risker. Med definitionen av den här mellanliggande forskningsnivån, 
menar Jasanoff, implicerades även löftet om vetenskapens möjlighet att skaffa 
säker kunskap om allt, eftersom gränsen mellan den säkra vetenskapen och trans-
science förutsattes bli framskjuten kontinuerligt.584  

581 Det är viktigt att framhålla att jag här rör mig på en generell, aggregerad nivå. I enstaka fall, gällande enstaka 
kemikalier, är det inte alls ovanligt att Kemikalieinspektionen yrkar på en reglering av produktion och/eller 
import; däremot innebär den rådande kemikaliepolitiken att bevisbördan alltid ligger på den reglerande 
myndigheten att fastställa risk.  
582 Se Jasanoff, S (1992) för en beskrivning av en liknande förändring i uppfattningen av problemens karaktär 
hos amerikanska EPA. Se t.ex. Thelander, J & Lundgren, L (1989): Nedräkning pågår: Hur upptäcks 
miljöproblem? Vad händer sedan?, för förändringen av miljöproblemens karaktär. 
583 Jasanoff, S (1987): ”Contested Boundaries in policy-relevant science.” 
584 Jasanoff, S (1987). 
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  Jasanoff beskriver hur miljörörelsens politiska inflytande på 1970-talet fram-
tvingade en respons från forskarsamhället, där man svarade på kraven om utökad 
kunskap om diverse miljöhot genom att utarbeta en mängd nya metoder för toxi-
kologiska tester och matematiska formler för beräkningar av framtida scenarion. 
Emellertid blottlade den nya kunskapsproduktionen vilken oerhörd osäkerhet som 
forskarna hade att förhålla sig till på området: ”This shift of scientific attention to 
the unknown, and possibly unknowable, effects of technology highlighted the 
intuitive, subjective and uncertain underpinnings of much of the advice that 
scientists provide to government”. 585 Den här osäkerheten är något som veten-
skapen i USA som ägnas åt risker i miljön av olika slag ända sedan dess tvingats 
formulera sig i relation till, och argumentera för sina slutsatser på ett sätt som är 
ovanligt i Europa, enligt Jasanoff. Där man i USA har en regulatorisk besluts-
process av utpräglat dekonstruerande karaktär, där vetenskapliga slutsatser utsätts 
för kraftigt ifrågasättande av olika aktörer, har man istället i Europa en 
regleringsprocess som i hög grad präglas av en självständig vetenskap vars 
auktoritet sällan ifrågasätts.586 I detta ligger det troligen ett stort mått av sanning, 
men samtidigt skulle jag vilja påpeka det faktum att det åtminstone i fallet med 
kemikalier råder en politik som knappast kan sägas ställa stora hinder i vägen för 
de kemiska företagens produktion.587 

 

   * * * 

 

Därmed har undersökningen täckt in de båda myndigheter som utgör kemikalie-
kontrollens centrala instanser: det miljöövervakande Naturvårdsverket och den 
reglerande Kemikalieinspektionen. Trots deras inbördes olikheter finns det flera 
centrala aspekter i deras respektive verksamhetslogik som är gemensamma, och 
som gör det relevant att tala om en kemikaliekontrollens logik. Detta är vad jag ska 
ägna mig åt i följande kapitel, varefter jag i avhandlingens avslutande kapitel 
kommer att diskutera anledningen till att kemikaliepolitiken ser ut som den gör.  

 
 
 

585 Jasanoff, S (1987), s. 201 
586 Jasanoff, S (1987). 
587 Vilket bland annat framgått av mina intervjuer på Kemikalieinspektionen angående REACH-förhandlingarna 
och den slutgiltiga REACH-lagstiftningen.  
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Kapitel 6. Kemikaliekontrollen som simulerad 
övervakning 
 
 
 
I föregående två kapitel har jag åskådliggjort Naturvårdsverkets och Kemikalie-
inspektionens verksamhetslogik, deras uppdrag och vilka avgörande problem som 
finns för fullgörandet av uppdragen. Vissa av dessa aspekter är unika för respektive 
myndighet, medan andra är gemensamma. I det följande ska jag lyfta analysen 
något från empirin och istället söka svara på frågor om vad de förhållanden som 
lagts i dagen i de föregående kapitlen har för implikationer för svensk 
kemikaliepolitik och vilka generella slutsatser de tillåter gällande den svenska 
kemikaliekontrollen som övervakningssystem.  

 

Kemikalieövervakning – ett system av simulacra 
Flera av mina informanter, i synnerhet på Naturvårdsverket, gör en poäng av att 
den miljöövervakning som inriktas på kemikalier och miljögifter syftar till att 
undersöka problemområdet övergripande och inte i detalj. Om jag tillåter mig 
analogin med sökljuset, kan miljögiftsövervakningen utifrån detta beskrivas som ett 
svepande sökljus som belyser vissa utvalda delar av det problemområde, som ofta 
inom diskursen betecknas som omättligt när det gäller kunskap. Den här bilden gör 
det enligt mig relevant att tala om systemet som ett system av simulacra – ett 
system som sysselsätts med de bitar av information vilka dyker upp i sökljuset, och 
utifrån dem skapar kunskap och en form av kontroll. Av empirin framgår att 
anställda på Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen betraktar den skapade 
kunskapen som endast en bråkdel av det totala problemområdet, som bristfällig, 
preliminär och osäker. Samtidigt innebär miljögiftsövervakningens blotta existens 
en form av kontroll, eftersom den utgör en signal om att problemområdet är satt 
under övervakning, att det utreds och undersöks. Och tveklöst är ju detta sant. Men 
å andra sidan visar analysen ovan att den här kontrollen i viss mån är illusorisk, att 
kunskapen om kemikaliers beteenden och karaktär är mycket bristfällig och att 
problemområdet hela tiden ökar i komplexitet.  
  Bilden av sökljuset behöver dessutom kompletteras. Det rör sig nämligen om 
simulacra även på så vis att det finns stora ytor av problemområdet dit sökljuset 
inte når. Framförallt tänker jag här på de synergieffekter som frekvent identifieras 
som den huvudsakliga problematiken när det gäller ämnens skadliga effekter på 
miljön, men som inte går att undersöka. Jag kommer att tänka på en bild som jag 
nyligen gjorde bekantskap med, av en berusad människa som letar efter sina 
nycklar under en gatlampa, inte därför att hon tror sig ha tappat dem där, utan 
därför att där är ljust. Det finns en relevans i den här bilden för min analys, som 
dock motverkas av det missvisande i att beskriva Naturvårdsverket och Kemikalie-
inspektionen som berusade personer. Den miljögiftsövervakning och kemikalie-
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kontroll dessa myndigheter utför görs varken berusat eller blint, utan tvärtom 
systematiskt och så vitt jag kan bedöma ytterst kompetent. Sökljuset de har att 
arbeta under är emellertid, precis som i metaforen, begränsat och precis som 
personen i metaforen hämmas man i sitt sökande av ett allvarligt handikapp. 
Kanske blir bilden mer träffande, om den istället beskriver en människa med 
kraftiga synbegränsningar som efter bästa förmåga och systematiskt tillvägagångs-
sätt letar sig fram under gatlyktan.   
  Det kan finnas invändningar mot att beskriva Naturvårdsverkets och Kemi-
kalieinspektionens verksamhet i termer av simulacra. Vad finns det, bortsett från 
det uppenbara faktum att dess undersökningar bygger på modeller, datorprogram 
och andra typer av simuleringar, som motiverar en sådan beskrivning? Jag skulle 
vilja ställa motfrågan: hur kan de data som utgör byggstommen i det miljögifts-
övervakningsystem som här har studerats kan betecknas på ett bättre sätt? Sett i 
relation till den okända helhet som utgörs av den svenska miljön, med alla de 
kemiska processer som försiggår däri, kan Naturvårdsverket och Kemikalieinspek-
tionen med de resursbegränsningar som finns endast kartlägga en oändligt liten del. 
Samtidigt utgör dessa data alltså miljögiftsövervakningens själva byggmaterial. Det 
är i denna bemärkelse av preliminära data som upprätthåller ett helt kontrollsystem 
jag menar att det är relevant och riktigt att tala om ett system av simulacra. 
  En annan invändning skulle vara att en sådan beskrivning, enligt motiveringen 
jag gett här, i så fall lutar åt det tautologiska. Är inte alla kontrollsystem sysselsatta 
med simulacra? Det är möjligt att så är fallet, men då bortser man från den speciella 
relevans som jag menar att det finns i att beskriva just miljögiftsövervakningen i 
sådana termer. På få andra kontroll- och övervakningsområden är det nämligen lika 
tydligt för de personer som ansvarar för övervakningen att deras verksamhet av 
nödvändighet måste ägnas åt en mycket begränsad del av problemfältet. Det är 
alltså miljögiftsområdets enorma komplexitet som gör det särskilt relevant att tala 
om miljögiftsövervakningen som ett simulacra-system.  
  Samtidigt säger simulacrabegreppet ytterligare någonting viktigt om miljögifts-
övervakningen som kontrollsystem. Simulacran, som Baudrillard beskriver den, är 
inte bara en representation, utan en representation som ersätter verkligheten. Det är 
giltigt i en viktig bemärkelse även för miljögiftsområdet: Miljögiftsproblematiken 
existerar, åtminstone som politisk fråga, endast i den mån den representeras inom 
de statliga myndigheter som är satta att hantera den, det vill säga Naturvårdsverket 
och Kemikalieinspektionen.588 Med de regleringsbrev som bestämmer Naturvårds-
verkets och Kemikalieinspektionens uppdrag följer också definieringsprivilegiet av 
miljögiftsproblemet. Eller, bättre uttryckt: med det politiska löftet om ett kontroll-
system som övervakar effekterna av de substanser som människan producerar och 
släpper ut i miljön, följer också en delegering av makt till systemet att bestämma 
vad som ska behandlas som problematiskt och inte.  

588  Alternativa och kompletterande sanningsutsagor kan givetvis ges av miljöorganisationer osv, men 
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen kan med rätta anses vara de två myndigheter som framförallt är 
delaktiga i konstitueringen av den officiella bilden av kemikalieproblematiken i Sverige.  
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   Beroende på problemområdets och övervakningssystemets karaktär finns det inga 
metoder för att utvärdera huruvida systemet verkligen är tillräckligt för att fånga 
upp potentiella hot i miljön, om alla verkligt farliga risker blir uppmärksammade. 
Tvärtom är personerna jag talat med och de texter som analyserats ofta tydliga med 
att endast vissa aspekter av potentiella riskbilder undersöks, beroende på begräns-
ningar i tillgängliga metoder och resurser.  
  Emellertid är det nödvändigt att kvalificera det här påståendet, om att metoder 
för att bedöma systemets tillräcklighet saknas. Givetvis pågår ett kontinuerligt 
utvärderingsarbete på både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, och 
miljömålsarbetet är ju inrättat efter ett sådant tillvägagångssätt där regelbundna 
rapporteringar bedömer hur arbetet fortskrider enligt givna delmål. Båda myndig-
heternas verksamhet är till stor del präglad av prioriteringsarbete, vilket i sig 
innebär ständiga utvärderingar av den verksamhet som sker. Såväl i rapporter som i 
intervjuer kommer en stor reflexivitet till uttryck kring den inriktning som kemi-
kaliekontrollen har, vad som torde kunna förbättras och på vilka fronter resurser för 
utvecklingsarbete bör satsas. På institutionell nivå råder det alltså varken brist på 
utvärderingsrutiner eller självkritik; tvärtom skulle jag vilja hävda att den 
institutionella självreflektionen är vital på Naturvårdsverkets miljögiftsövervak-
ningsenheter och på Kemikalieinspektionen.  
  Det som jag pekar på som något speciellt utmärkande för den svenska 
miljögiftsövervakningen är istället att den så genomgående genomsyras av osäker-
het. Systemet är kalibrerat för att undersöka ett begränsat antal ämnen varje år, 
utvalda enligt vissa bestämda kriterier. Samtidigt är medvetenheten på myndig-
heterna stor om att man med detta tillvägagångssätt underlåter att ta hänsyn till en 
mängd andra parametrar och processer som har relevans för ämnens miljöpåverkan. 
Det finns ingen metod för att avgöra hur stor del av problemområdet som studeras i 
de undersökningar som utförs; det finns inget egentligt begrepp om hur stort 
problemområdet är. Det finns siffror på antalet frivilligt producerade ämnen som 
cirkulerar på marknaden, men ingen uppfattning om hur dessa samverkar med 
varandra, och med andra oavsiktligt bildade ämnen, ute i miljön.   
  Lundgren identifierar i sin rapport om svensk miljöpolitisk historia ett antal 
konstituerande ”myter”, vilka han menar genomsyrat politiken men som, på grund 
av deras verklighetsfrånkoppling, aldrig konstruktivt bidragit till ett bättre miljö-
tillstånd. Hit räknar han bland annat uppfattningen om det första decenniets miljö-
vård som en period av ”grovstädning” (han ifrågasätter begreppet i sig), principen 
om att förorenaren betalar (Polluter Pays Principle; Lundgren menar att det på sin 
höjd är fråga om en polluter pays partly-princip) och idén om naturliga 
belastningsgränser (hur kan vi låtsas som att vi vet vad naturen tål, när vi vet så lite 
om de ämnen som vi släpper ut?). Begreppet myt skulle kunna skrivas om till 
simulacra. Precis som Lundgren verkar anse, menar jag att cirkulationen och 
vidmakthållandet av tomma idéer och fraser bidrar till simuleringen av kontroll 
över en kemikalieproduktion som de facto är okontrollerad. Det är viktigt att 
framhålla att dessa principer och idéer inte är helt verkningslösa – så är till exempel 
en stor del av lagstiftningen inom REACH motiverad med försiktighetsprincipen – 
men samtidigt är de inte heller verksamma i praktiken. De är med andra ord 
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simulacra. Lundgren beskriver också, på ett sätt som förtjänar att citeras, hur stor 
skillnaden mellan miljöpolitisk retorik och faktisk miljöpolitisk praktik har varit i 
Sverige, när han ifrågasätter de officiella principernas praktiska verkan inom 
miljökontrollen: ”Vet man något om hur dessa principer påverkat tillämpningen av 
miljölagstiftningen? Verkligheten har väl snarast varit sådan att myndigheterna 
måste kunna visa på allvarliga miljöhot för att kunna ta upp en diskussion om 
förbud eller restriktioner. Det har i praktiken varit i stort sett fritt fram för t.ex. 
tillverkning och import av olika kemiska produkter.”589 

 

Det långa tidsperspektivet 
En annan aspekt som hamnar utanför kemikalieövervakningens sökljus, och som 
därmed hamnar utanför den regulatoriska verksamheten, är tiden. På samma sätt 
som kemikaliekontrollen saknar metoder för att undersöka ämnens samverkan 
saknas även verktyg för att studera ämnens verkan över lång tid. Att detta utgör en 
viktig aspekt är väl känt inom systemet, varför också ämnens persistens är en faktor 
som anses vara en av de mer avgörande för huruvida ett ämne kan vara att betrakta 
som farligt eller inte. Emellertid räcker det inte för de övervakande myndigheterna 
att veta att ett ämne är persistent för att kunna belägga dess produktion med 
restriktioner. Med största sannolikhet kommer tecken på toxicitet att krävas för att 
en reglering ska kunna bli aktuell, och därmed är alltså Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen hänvisade till vad som går att undersöka just nu, och inom 
detta perspektiv ryms inte framtiden.  
  Blotta mängden potentiella miljögifter som produceras och sprids i miljön utgör 
strikt taget ett rumsligt problem: ämnena är för många för att kunna undersökas 
ordentligt var för sig. Den tidsliga aspekten av problemet har istället att göra med 
den specifika karaktären på miljögiftsproblematiken; precis som de flesta andra 
miljöproblem karakteriseras miljögiftsfrågan av långtidsverkande effekter och stora 
tidsliga perspektiv. Med andra ord: det tar ofta väldigt lång tid för effekter att 
uppträda i miljön. I ett laboratorium kan endast, och även dessa med tämligen rejäla 
brasklappar, vissa enstaka aspekter av ett ämne undersökas. Här är den så kallade 
akuttoxiciteten en av de grundläggande indikatorerna på ett miljögift. Akuttoxicitet 
och andra aspekter som kan undersökas i laboratoriet har emellertid litet att göra 
med det långsiktiga perspektivet, vad som händer med ämnena när de ansamlas och 
samverkar i naturen. I princip innebär detta att all miljögiftsövervakning är reaktiv 
till sin karaktär. Detta står i skarp kontrast till bilden av den aktiva miljögifts-
övervakningen, som ingriper på förhand mot ett annalkande miljöhot. Det innebär 
också att bilden av Kemikalieinspektionens regulatoriska verksamhet får modifi-
eras. Utifrån det långa tidsperspektivet framstår nämligen myndighetens möjlighet 
att bedöma ämnen som lämpliga eller inte lämpliga för produktion som mycket 
begränsad.  

589 Lundgren, L (1989): Miljöpolitik på längden och tvären: Några synpunkter på svensk miljövård under 1900-
talet., s. 79f. 
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”Scandal beauties” som simulacra 
Till syvende och sist handlar bedömningen av tillräckligheten av dagens kemikalie-
kontroll om en bedömning av vilka risker kemikalierna utgör. Handlar det om ett 
fåtal verkligt farliga substanser som vi behöver reglera, eller är det ett stort 
mörkertal ämnen som är potentiellt farliga, när de verkar och samverkar på sätt som 
inte går att mäta med befintlig teknik? Jag menar att mycket i Naturvårdsverkets 
och Kemikalieinspektionens sätt att beskriva kemikalieproblematiken aktualiserar 
det senare perspektivet, samtidigt som myndigheternas verksamhetslogik utgår från 
det tidigare.  
  Utifrån problembeskrivningar som gör gällande att det stora flertalet ämnen 
som produceras och släpps ut är okända (ca 86 % av högvolymämnena enligt 
Kemikalieinspektionens siffror590) framstår utfasningen av ett enstaka ämne som 
bly, som en droppe i havet. Om det vidare betraktas som en åtgärd som i viss mån 
döljer det faktum att det bakom det här specifika ämnet finns tusen och åter tusen 
andra som fortsätter produceras, om vilka vi vet litet eller inget, då framstår en 
sådan åtgärd som ett simulacrum av kontroll. Självklart är min poäng inte att 
jämställa bly med vilken annan kemikalie som helst, och påstå att dess utfasning är 
irrelevant. Poängen är istället att belysa det faktum att bly i ett större perspektiv 
snarast är ett undantag från regeln: ett ämne som blivit väl undersökt, vars 
miljöfarliga egenskaper är väl belagda och som utan större kontroverser börjat fasas 
ut ur produktion (vissa användningsområden kvarstår).  
  Ämnen som kvicksilver, bly, DDT och PCB har därmed en central roll för 
kemikaliekontrollen och för kemikaliepolitiken i stort, i det att de signalerar över-
vakningens funktionalitet. Dessa enskilda miljögifter är systemets ”scandal 
beauties”, de fungerar som simulacra av kontroll, de yttersta bevisen på att våra 
tillsynsmyndigheter verkligen har möjlighet att både identifiera och åtgärda 
miljögifter. Ändå skulle historien om de klassiska miljögifterna kunna läsas på ett 
omvänt sätt; istället för att förstås som en framgångssaga om den moderna veten-
skapens förmåga att hantera de risker det moderna samhället skapar, kan den läsas 
som en sedelärande berättelse om kemikaliesamhällets ohanterbara risker, med 
järtecken om framtida miljöproblem höljda i dunkel. Kort sagt: om det kunde hända 
då, varför inte igen? En rimlig invändning mot den alternativa historieskrivningen 
skulle vara att samhället då saknade det övervakningssystem som finns idag; en 
rimlig invändning mot detta i sin tur är att samhället fortfarande saknar det över-
vakningssystem som krävs för att hantera den osäkerhet som kemikaliproduktionen 
skapar.  
  Måralds redogörelse för svenska miljöbrott synliggör på ett inverterat vis hur 
stora skandaler kan ha samma funktion i en större berättelse om miljöpolitikens 
status. I kölvattnet på skandalerna vid bygget av Hallandsåstunneln uppstod en 
debatt mellan dem som i stort sett tyckte att miljöpolitiken fungerade väl, och dem 
som menade att skandalerna tydde på ett inbyggt systemfel som måste åtgärdas. För 

590 Kemikalieinspektionen (2010), Kemisk industri ur ett ekonomiskt perspektiv, Rapport nr. 2, s. 11. 
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de förra utgjorde haveriet under åsen en anomali i ett annars fungerande system, 
medan de senare tvärtom ansåg att det var ett tecken på en mer djupgående röta.591 
På ett liknande sätt utgör också sådana begrepp som är centrala inom kemikalie-
kontrollsdiskursen – produktvalsprincipen, försiktighetsprincipen och early 
warning – en form av simulacra. Detta på så vis att de är högst delaktiga i upprätt-
hållandet av illusionen av kontroll, eftersom de i sin teoretiska innebörd är kraft-
fulla reglerings- och kontrollmekanismer. Som analysen visat befinner de sig 
emellertid i sin praktiska tillämpning långt ifrån denna teoretiska potential. I 
synnerhet gäller detta produktvalsprincipen och early warning. Det tål att fram-
hållas att varken Naturvårdsverket eller Kemikalieinspektionen är aktivt delaktiga i 
att skapa intrycket av att dessa begrepp är väl fungerande i praktiken. Tvärtom har 
analysen visat att det är Kemikalieinspektionen som sticker hål på idén om en 
fungerande produktvalsprincip, liksom det är Naturvårdsverket som i sina rapporter 
demonstrerar det orimliga i early warning-idén.  Likväl, vill jag hävda, bidrar 
myndigheterna på ett passivt sätt till att hålla liv i begreppen som simulacra av 
kontroll helt enkelt genom att de fortsätter att cirkulera dem, trots begreppens 
impotens.  
 

Det systemiska glappet 
Jag skulle också vilja hävda att det finns ett glapp i miljögiftsövervakningssystemet 
i steget mellan screening och den efterföljande inkorporeringen i tidsserier. Ett 
huvudsakligt problem är det faktum att Naturvårdsverket och Kemikalieinspek-
tionen (tillsammans med andra myndigheter) har som uppgift att inför varje 
screeningperiod välja ut ett mycket begränsat antal ämnen utifrån ett område som i 
en rapport beskrivs som en ”kemisk djungel”.592 Utöver detta, finns det alltså ett 
möjligt problem i kriterierna för vad som är att betrakta som ett ämne värt att följa i 
långsiktiga mätningar. I regel är det endast ämnen som uppvisar hög grad av 
giftighet eller på andra sätt redan har visats ha problematiska miljöegenskaper som 
inkorporeras i tidsserier. Med andra ord är risken stor att ämnen som passerar 
screeningsteget utan att visa prov på synnerligen bekymmersamma egenskaper 
kommer att betraktas som kontrollerade, alldeles oavsett deras långsiktiga miljö-
påverkan eller de synergieffekter de kan ge upphov till. Jag skulle rentav hävda att 
systemet är uppbyggt på detta sätt. Det handlar inte direkt om att sådana ämnen av 
Naturvårdsverket ges en stämpel som ”godkända”, men verkligheten är den att det 
inte finns resurser till annat än att följa upp endast de ämnen som med gällande 
metodologi ger absolut störst anledning till oro.    
  Återigen kan det vara viktigt att framhålla att det inte saknas reflexivitet kring 
problemet. Tvärtom diskuteras detta förhållande ofta såväl av mina informanter 
som i de analyserade textdokumenten. Problemet brukar inte beskrivas, som jag 
gjort här, i termer av ett systemglapp, men det är uppenbarligen samma problematik 

591 Mårald, E (2007): Svenska miljöbrott och miljöskandaler, 1960-2000, s. 102-116. 
592  Naturvårdsverket (2007), Rekommendationer till nytt program för nationell övervakning av miljögifter, 
Rapport 5749, s. 33. 
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som åsyftas när faran framhålls för att ämnen med icke-klassiska miljögifts-
egenskaper fortsätter att släppas ut i miljön. Emellertid tycks det varken finnas 
systemiskt utrymme eller metodologiska möjligheter att ta hänsyn till denna insikt. 
På så vis skulle jag hävda att bilden av ett simulacrasysselsatt system än en gång 
förstärks. Det finns en verklig värld av faktiska miljöproblem, vars existens alla 
som är verksamma inom miljögiftsövervakningen är medvetna om, men det är inte 
den världen som kontrolleras. Det som kontrolleras är representationer av enstaka, 
isolerade ämnen, tagna ur sin verkliga kontext, och endast de ämnen som uppvisar 
bestämda kriterier för miljöfarlighet identifieras av systemet som miljögifter. Det är 
en simpel poäng att göra, men likväl viktig eftersom det är ett förhållande av 
fundamental betydelse för kemikalie- och miljögiftskontrollen.  
 

Osäkerheten som kontrollmekanism 
Således är osäkerheten en självklar del av miljögiftsövervakningssystemet, vilket ur 
kontrollperspektiv innebär ett speciellt förhållande. Jasanoff utpekar erkännandet 
av osäkerhet som en utmärkande del av den moderna riskkontrollregimen; genom 
att osäkerheten erkänns som ett faktum, som en nödvändig beståndsdel inom 
riskregleringen, avväpnas dess potentiellt farliga dimension. Osäkerheten görs 
hanterbar genom att den blir föremål för rationell kalkyl, samtidigt som blotta 
erkännandet av dess existens utfäster ett löfte om kontrollerbarhet.593 Och detta är 
sant. Som politisk institution rymmer miljögiftsövervakningen både explicit och 
implicit löftet om att de ämnen som det svenska samhället producerar ska tas om 
hand eller övervakas så att de inte orsakar skada på miljön. Förmågan att utfästa 
detta löfte, samtidigt som systemet bygger på erkännandet om att osäkerheten på 
området är fundamental, gör miljögiftsövervakningen som kontrollsystem betraktat 
synnerligen potent. Det är emellertid viktigt att understryka att det endast är i ett 
politiskt perspektiv som erkännandet om osäkerhet fyller den riskreglerande roll 
som Jasanoff identifierar.  Både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen 
underminerar kontinuerligt löftet genom att noga fastställa gränser för vad miljö-
giftsövervakningen faktiskt kan utföra och säkerställa. Endast i de båda 
myndigheternas mest allmänna beskrivningar av kemikalieövervakningen och 
kemikaliekontrollen, vilka i ordalydelse alltid ligger nära eller är identiska med 
politiska propositioner och regleringsbrev, går det att utläsa ett uttryckligt löfte om 
kontroll.      
  Genom att osäkerheten är så utpräglad inom miljögiftsövervakningen så utgör 
den på en simulerad nivå ett felsäkert system; eftersom osäkerheten, gissningen och 
risken är en nödvändig del av systemet kan systemet aldrig beläggas med att ha 
misslyckats. Ett system av simulacra sysselsätts endast med simulacra, och kan inte 
undermineras av simulacra. Det här kan låta som en banalitet förklädd i kvasi-
intellektuellt språk; är det inte irrelevant att helt hypotetiskt aktualisera en före-
ställning om ett systemmisslyckande, i relation till någon idealbild av total kontroll, 

593 Jasanoff, S (1999): The songlines of risk, s. 144. 
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istället för att fokusera på vad miljögiftsövervakningen faktiskt utför? Att döma av 
mina intervjuer och textanalyser är sådana föreställningar om verkligheten helt 
irrelevanta för Kemikalieinspektionens anställda och för de personer som arbetar 
med miljögiftsövervakning på Naturvårdsverket, eftersom en sådan idé om 
övergripande kontroll är totalt abstrakt. Jag menar dock att man för att kunna 
betrakta detta som irrelevant måste bortse från det löfte om just en sådan 
totalkontroll som faktiskt ligger i miljögiftsövervakningen som politiskt kontroll-
system. Det faktum att anställda på de bägge myndigheterna betraktar ett sådant 
politiskt löfte som verklighetsfrånvänt, talar i ljuset av detta just precis för det 
relevanta i att framhålla denna idé, och ställa den i relief mot den bild av miljö-
giftsövervakningens praktik som de ansvariga på Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen förmedlar.  
  Lundgren är i sin analys av svensk miljöpolitik inne på en liknande tankegång, 
när han resonerar kring det faktum att miljöregleringen som system byggts upp 
kring en redan existerande, miljöförstörande, industriell samhällsordning. Miljö-
vårdsåtgärderna kommer historiskt sett in i andra hand, och tvingas söka reglera 
aktiviteter som, även om de hotar miljön, redan är samhälleligt legitima: ”Det som 
ger upphov till miljöproblem har ofta hunnit bli normalt, blivit en rättighet innan 
problemet uppmärksammas. Institutioner och intressen har knutits till det. Det som 
är har en väldig tyngd.”594 Detta resonemang förstärker bilden av ett simulacra-
system, ett system som överlagras, liksom onaturligt, på ett annat redan befintligt 
system vars funktion och delar ogärna låter sig anpassas till sin nya överbyggnad. 
Därför förblir också de två systemen i avgörande aspekter åtskilda och orelaterade.  
  I den samhällsvetenskapligt inriktade riskforskningen har det alltsedan Becks 
analys av en reflexiv modernitet varit vanligt att framhålla som ett utmärkande drag 
hos risksamhället det faktum att många risker, såsom till exempel de som utgörs av 
kärnavfall och miljögifter, är osynliga och abstrakta.595 Jasanoff identifierar i ”The 
songlines of risk” hur den moderna riskregleringen utifrån en distinkt rationalitet 
går till väga för att översätta den allestädes närvarande, abstrakta faran till påtagliga 
och kontrollerbara risker. 596  Betoningen i Jasanoffs beskrivning ligger på 
kontrollen av det fundamentalt okontrollerbara, det omöjliga men icke desto mindre 
nödvändiga i att övervaka det oändligt osäkra. Detta är ett fullt giltigt perspektiv. 
Emellertid kan det enligt min mening finnas en poäng med att i ännu högre grad 
belysa kontrollpotentialen som ligger i just osäkerheten (vilket Jasanoff lyfter fram 
men inte riktigt understryker), och det är här simulacra som begrepp tjänar sitt 
viktigaste syfte. Simulacra handlar om mer än representation av en otillgänglig 
yttre verklighet, det handlar om en representation som ersätter verkligheten och 
som i sig rymmer löftet om kontroll. Den stora osäkerheten inom kemi-
kaliekontrollen som kunskapsområde, och den därmed följande delvis simulerade 
karaktären av kemikaliekontrollen, innebär därför inte endast ett politiskt problem, 
utan den rymmer även en politisk potential.   

594 Lundgren, L (1989), s. 64, (kurs. i original; eller egentligen understrykning, för att vara petig).  
595 Beck, U (1992): Risk society: Towards a new modernity. 
596 Jasanoff, S (1999): “Songlines of risk”, passim. 
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  Det verkar mer eller mindre fåfängligt för en oppositionell röst att hänvisa till 
området utanför sökljusets kanter, och höja en varningens röst: ”vi har ingen aning 
om vad som händer här borta!” Blicken kommer alltid att söka sig tillbaka till det 
upplysta området, där simulacran försäkrar att vår kontroll är god. Dessutom är 
varningarna som den oppositionelle kommer dragandes med knappast några 
kontroversiella nyheter, utan precis vad miljögiftsövervakningens experter påpekar 
om och om igen. De säger: ”vi vet inte detta, och kan inte veta detta”. Som Jasanoff 
förklarar i sin artikel finns det emellertid en implicerad fortsättning på den formeln: 
”men vi kommer att veta snart, eller åtminstone veta tillräckligt”. Man kan göra en 
epistemologisk analys av betydelsenyanserna i de uttalanden som görs av 
experterna, huruvida de anser att kunskapen någonsin kommer att bli ”tillräcklig” 
och om vad som går att veta, men i praktisk handling utplånas sådana distinktioner. 
Miljögiftsövervakningen som system förutsätter inte bara att kontroll är möjlig, 
utan även att kontroll redan finns.     
  Det handlar inte om att osäkerheten utnyttjas aktivt av aktörer inom kemikalie-
kontrollen eller politiken för att motivera en viss typ av kemikaliepolitik.597 Istället 
handlar det om att osäkerheten till sin natur är svår att inkorporera i ett institu-
tionellt ramverk och aktivt förhålla sig till när det gäller sådant som att reglera 
kemikalier, vilket nästan per automatik leder till att försiktighetsprincipen urvattnas 
och att bevisbördan hamnar på reglerande myndigheter. Den epistemologiska 
meningsskiljaktighet som föreligger mellan dem som förordar mer långtgående 
försiktighet i tillåtelsen av kemikalier, och dem som anser att nuvarande kemikalie-
kontroll är mer eller mindre adekvat, illustrerades vid Kemikalieinspektionens 
Forum För En Giftfri Miljö i Stockholm år 2011 som jag bevistade. Vid den 
avslutande paneldebatten utväxlades några repliker mellan en professor i kemi och 
ordföranden för SNF. Gemensamt för samtliga i panelen, och gissningsvis alla som 
deltog vid mötet, var givetvis åsikten att kemikaliefrågan var av stor vikt och 
angelägen. Inställningen till hur frågan skulle hanteras skiljde sig emellertid 
avsevärt åt mellan de två nämnda personerna. Professorn påpekade, utifrån en 
begreppshorisont som jag uppfattar som klassiskt positivistisk i den bemärkelsen 
som jag menar är problematisk just i frågor som denna, att vi inte kan bygga en 
kemikaliepolitik på gissningar, och implicerade med detta att en rimlig kemikalie-
politik måste bygga på säkra omdömen. SNFs ordförande invände mot detta, att 
kemikaliepolitiken idag bygger just på gissningar, en ständig och i princip hopplös 
väntan på ”säkra omdömen” medan fler och fler kemikalier produceras för varje 
dag som går.598   
  Osäkerheten innebär därmed vidare att ekologiska hänsyn hamnar i en svår 
position gentemot industriella och ekonomiska intressen, vilka på ett helt annat sätt 

597 Att så kan ske har emellertid Jasanoff visat i sin studie av hur den kemiska industrin i USA drar nytta av 
EPA:s påpekanden om vetenskaplig osäkerhet för att undvika reglering (Jasanoff, 1992: ”Science, Politics, and 
the Renegotiation of Expertise at EPA”, s. 216f.) 
598 En läsning av exempelvis Jonas Anshelms studie av debatten om hanteringen av kärnavfall visar att det inte är 
unikt för kemikaliefrågan att både diskursens dominerande läger och dess kritiker beskyller den andra sidan för 
ovetenskaplighet genom att identifiera motpartens kunskapsanspråks osäkra grund (Anshelm, J 2006: Bergsäkert 
eller våghalsigt?: Frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga samtalet i Sverige 1950-2002, s. 190ff.)  
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kan kvantifieras och översättas i enkla kalkyler. Bristen på konkreta hotbilder 
innebär att det kommersiella intresset i de flesta fall kommer att väga tyngre än 
ekologiska hänsyn, eftersom en ekonomisk kalkyl är enklare att förhålla sig till än 
en abstrakt försiktighetsprincip. Sannolikt skulle en mer restriktiv kemikaliepolitik 
– i bemärkelsen mer rigorösa tillståndsprocesser – underlättas av att det fanns 
tydligare riskscenarion att väga mot de kommersiella intressena. Återigen har vi 
alltså med en produktiv osäkerhet att göra; bristen på konkreta risker möjliggör en 
politik som med en hård men inte helt orättvis skrivning skulle kallas laissez faire. 
Det tål att diskuteras huruvida Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen skulle 
kunna och borde göra mer för att konstruera sådana konkreta hotbilder. Samtidigt 
förefaller detta helt orimligt med tanke på att kemikaliekontrollen av nödvändighet 
inriktas på det redan kända, och utifrån detta finns det helt enkelt inga konkreta 
hotbilder att måla upp.  
  För att vara tydlig: min poäng är inte att varken Kemikalieinspektionen eller 
Naturvårdsverket med sitt goda minne sitter som vakt på en tidsinställd bomb, och 
döljer en annalkande ekologisk katastrof för allmänheten. Poängen är att den 
kontroll som suggereras i politiska propositioner och inom kemikaliekontrollens 
diskurs, med myndigheternas benägna bistånd, är delvis illusorisk, och att det helt 
enkelt inte finns någon som vet vart dagens kemikaliepolitik leder, men att 
säkerheten i försäkrandena om att allt är under kontroll för den skull inte minskar, 
utan snarare ökar.  
    

Vem är ansvarig? 
Därmed har vi även kommit in på frågan om vem som är ytterst ansvarig för den 
svenska kemikaliepolitiken. Naturvårdsverket är, som vi har sett, väldigt noga med 
att understryka att dess uppdrag handlar om rent passivt datainsamlande 
(miljöövervakning), och att det inte har något direkt ansvar för den politik som förs 
bortsett från dess rådgivande funktion. Lundqvists studie visar också att Natur-
vårdsverket från början inrättades med en huvudsakligen rådgivande funktion och 
med en icke-aktivistisk profil. Den senare framträdde desto skarpare av det faktum 
att medlemsstyrda organisationer såsom SNF tydligt avgränsades från verkets 
styrning.599 Dessa två egenskaper verkar alltså vara en del av Naturvårdsverkets 
identitet ännu idag.  
  Med Kemikalieinspektionen förhåller det sig annorlunda, eftersom den trots allt 
har ett direkt regulatoriskt ansvar. Dess paradoxala karaktär blir här tydlig. Å ena 
sidan konstitueras en bild av Kemikalieinspektionen som en regulatorisk och 
vetenskaplig auktoritet, som faktiskt har förmågan att skilja farliga ämnen från 
ofarliga och på sikt undanröja dessa. Den bilden kristalliseras i miljöriskbedömaren 
Stellan Fischers uttalande om att vårt samhälle under överskådlig framtid 
antagligen kommer att ha identifierat och fasat ut de farligaste ämnena från våra 
kretslopp. Å andra sidan presenteras bilden av Kemikalieinspektionen som en bak-
bunden myndighet som är utlämnad åt andra krafter i samhället, och då framförallt 

599 Lundqvist, L (1971): Miljövårdsförvaltning och politisk struktur, s. 114. 
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ekonomiska sådana. Återigen är det Fischer som på ett tydligt sätt ger röst åt 
identitetssplittringen hos Kemikalieinspektionen, när han understryker vikten av att 
konsumenterna tar sitt ansvar – att inga verkliga framsteg kan göras utan utbredd 
medvetenhet och ansvarstagande från de människor som köper varorna.      
  En möjlig tolkning är att Kemikalieinspektionen helt enkelt är tvungen att 
anpassa sig efter spelets regler, vilka bestäms till stor del av frihandel och 
marknadsliberalism. I en sådan tolkning framstår konsumentledet mest som en 
onödig formalitet; Kemikalieinspektionen har förmågan att identifiera de ämnen 
som borde förbjudas, men är tvungen att låta konsumenterna fatta sina egna beslut 
utifrån den kunskap man förser dem med. Den här tolkningen rimmar emellertid 
illa med Fischers insisterande på nödvändigheten av ett utbrett miljömedvetande 
och ansvarstagande från konsumenternas sida. Om Kemikalieinspektionen kan 
identifiera och förbjuda de ämnen som borde förbjudas, torde konsumenternas roll i 
det hela vara tämligen perifer. Det går inte att bortse från att det föreligger en 
fundamental motsättning mellan de två resonemangen; antingen är Kemikalie-
inspektionens förmåga att identifiera miljögifter begränsad, eller så är betydelsen 
av konsumenternas miljömedvetenhet det, eller så har myndigheten förmågan att 
identifiera men inte att reglera eller förbjuda dem.      
  Det är värt att fundera kring möjligheten att det ligger en strategi att frånsäga 
sig ansvar bakom detta att utpeka konsumenterna som dem som ytterst måste 
bestämma. Vi har redan noterat samma fenomen på regeringsnivå. Den nödvändiga 
frågan att ställa i sammanhanget är: vad exakt är det konsumenterna förväntas bli 
medvetna om? Om det som förväntas av konsumenten är att hon ska reagera på en 
tydlig och effektiv miljömärkning, är det mest en robots respons som efterlyses och 
knappast något djupare medvetande och ansvarstagande. Några högre krav än detta 
förefaller emellertid samtidigt orimligt att ställa; det går knappast att kräva av 
människor i vardagen att de ska sätta sig in i frågor av sådan komplexitet att även 
experterna erkänner sina tillkortakommanden. Återstår gör då att fundera kring om 
det som här önskas av konsumenterna är en djupare reflektion kring sitt kemi-
kalieberoende, en strävan efter att begränsa inköpen av sådana varor som innehåller 
antropogena substanser. Detta går dock emot alla tillväxtvänliga tendenser i 
samhället. Frågan är alltså om detta är ett sätt att lägga över ansvaret för sådant som 
inte låter sig kontrolleras, men över vilket ändå utlovas kontroll, på en abstrakt 
grupp som inte gärna kan frånsäga sig det.600 I så fall går det återigen att identifiera 
Jasanoffs produktiva osäkerhet i arbete; den osäkerhet som ligger i 
konsumentviljans nycker tas som intäkt för att kemikaliekontrollen aldrig kan göras 
tillräcklig – så länge människorna inte vill ha en giftfri miljö, kan politiker och 
regulatoriska myndigheter bara nå viss framgång i arbetet mot det målet.   
  I slutändan finns en risk för att ansvaret ständigt delegeras någon annanstans, 
utan att det finns någon Harry Truman som stiger fram och säger ”the buck stops 
here”. Sådant ansvarsdelegerande är också helt rationellt enligt det institutionella 
ramverket, som bygger på att varje instans rapporterar till och är ansvarig inför 

600  Se också Swyngedouw, E (2006): “Impossible ‘sustainability’ and the post-political condition” om 
postpolitisk miljöpolitik. 
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någon annan, samtidigt som kemikaliekontrollen ytterst bygger, som visades i det 
föregående, på en paradox: en erkänt otillräcklig vetenskap med vilken reglerande 
myndigheter måste bevisa kemikaliers farlighet för att kunna reglera.601  
  Den kemiska industrin kan med rätta påstå sig göra vad den kan för att 
säkerställa att dess produktion är acceptabel ur miljö- och hälsosynpunkt, så länge 
den uppfyller de säkerhetsföreskrifter som finns, och att det inte är dess roll att göra 
något utöver detta. De övervakande myndigheterna – framförallt Naturvårdsverket 
och Kemikalieinspektionen – kan med rätta säga sig vara utlämnade åt politisk 
vilja, såväl inom som utanför landet. Därtill kan Naturvårdsverket hänvisa till det 
faktum att man som myndighet har något regulatoriskt ansvar, utan endast har som 
uppdrag att agera passiv miljöövervakare. Regeringen kan i sin tur med fog anse 
sig vara utlämnad åt just dessa myndigheters vilja och råd, eftersom de besitter 
expertisen. Såväl myndigheter som regering kan påstå att det är konsumenten som 
är ytterst ansvarig för det samhälle hon vill leva i. Samtidigt är regeringen också 
relativt maktlös i förhållande till EU-kommissionen, vilken dock kan peka på det 
faktum att man är bakbunden och tvingad att ta hänsyn till olika länders motstridiga 
och oförenliga viljor. Situationen för onekligen tankarna till Becks begrepp 
”organiserad oansvarighet”.602 
  Den som finner den tilltagande produktionen och spridningen av kemikalier 
oroväckande och vill ställa någon till svars för detta, riskerar därmed finna sig i 
samma hopplösa och desorienterade position som protagonisten i Kafkas Slottet, 
som ständigt får se sig hänvisad någon annanstans.  
 

Simulerad reglering? 
Det är ett märkligt regulatoriskt system som framträder när det granskas, ett system 
som, återigen, på många sätt för tankarna till en roman av Kafka. Det är ett system 
där Kemikalieinspektionen tillsammans med Naturvårdsverket ägnar lång tid åt att 
bevisa ett enstaka ämnes miljöfarlighet, för att därefter kunna arbeta för att föra upp 
ämnet på en lista, en åtgärd som förhoppningsvis ska leda till att företagen, av 
rädsla för att i framtiden tvingas söka kostsamma tillstånd för produktionen av 
ämnet i fråga, arbetar för att så snabbt som möjligt plocka fram ett ersättningsämne. 
Vad detta ämne i sin tur har för effekter när det ansamlas i miljön, samverkar med 
andra ämnen och så vidare, är det ingen som vet (se vidare avsnittet om 
produktvalsprincipen). Industrin har i det här systemet ett stort eget ansvar för att 

601 Här finns en intressant parallell till hanteringen av använt kärnbränsle, där staten konsekvent avsagt sig 
ansvaret för att garantera en säker hantering av kärnavfall till industrin själv (i form av Svensk 
Kärnbränslehantering AB, SKB). Detta har motiverats med att staten ändå har uppsikt över detta egenansvar 
genom sina tillsynsmyndigheter (se Anshelm, J, 2006, s. 185ff.). Samma system finns inom 
kemikaliehanteringen, där den grundläggande idén är att företagen själva ska ha kontroll över sin egen 
produktion, och att denna egenkontroll ska kontrolleras i sin tur av tillsynsmyndigheter. Med andra ord lyckas 
staten avhända sig ansvar samtidigt som den ytterst tar det på sig. Risken för en cirkelgång av ansvar förefaller 
uppenbar inom ett sådant system. Därtill placerar både företag, myndigheter och regeringen ansvaret hos 
individen, vilken aldrig har bett om det, när det rådande systemet inte verkar kunna motiveras på vetenskaplig 
basis.  
602 Beck, U (1995): Ecological politics in an age of risk, s. 2. 
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produktionen och hanteringen av kemikalier inte skadar miljön, men få verkliga 
ekonomiska incitament för att säkerställa att så är fallet, med tanke på den fördröjda 
och oförutsägbara effekten av kemikalieutsläppen. I minst lika hög grad som 
incitamenten kan ifrågasättas kan vidare industrins förmåga att göra mer än bara 
ytliga utredningar betvivlas.  
  I bakgrunden i det här systemet, som en vagt beskriven men samtidigt viktig 
aktör, finns samtidigt konsumenten. I ena stunden beskrivs hon som maktlös och i 
behov av information, för att i nästa stycke framhållas som nyckeln till lösningen 
på hela kemikalieproblematiken; först när konsumenten på allvar tar sitt ansvar och 
sätter press på företagen, vilket hon definitivt är kapabel att göra, enligt upprepade 
utsagor från Kemikalieinspektionen, kommer samhället verkligen kunna bli 
förskonat från kemikaliernas faror.603 Ambivalensen i inställningen till konsumen-
tens agens framgår bland annat i Handlingsplan för en giftfri vardag 2011-2014 där 
det står att läsa om konsumentens aktiva miljöval som en viktig del i det kemi-
kaliemässigt hållbara samhället, samtidigt som det också förklaras att området är så 
komplext att det ”är svårt för vanliga konsumenter att göra miljömedvetna val”.604 I 
texten framhålls därför miljömärkning som något viktigt, eftersom den ”kan 
vägleda konsumenten genom att den ’översätter’ komplexa situationer till enkla 
symboler”.605 Återigen är det ytterst oklart vilken typ av konsument det är som 
förutsätts, en välinformerad person som fattar aktiva beslut, eller en närmast passiv 
aktör som endast reagerar på signaler från expertmyndigheter. Det är lika svårt att 
föreställa sig den förra personen i verkligheten, som det är att i den senare se 
nyckeln till ett hållbart samhälle.  
  En maktfaktor att räkna med är även den ”offentliga debatten”, vars förmåga att 
framverka en miljövänlig omställning hos företagen är, liksom konsumentens, vag i 
konturerna, men likväl en viktig del av det regulatoriska pusslet, vilket får den att 
framstå närmast som en magisk formel. Troligen är väl idén bakom kandidatlistan 
inom REACH densamma, nämligen att den ska fungera som en press på substi-
tution av farliga ämnen, då den innebär att varor som innehåller ett SVHC-ämne till 
mer än 0,1 % måste beläggas med information om detta. En rimlig, men inte 
retorisk, fråga är hur stor betydelse sådan information verkligen får längre ner i 
hanteringsledet.  
  Utifrån de här förutsättningarna är det inte konstigt att Kemikalieinspektionen 
ger uttryck åt en splittrad syn på den regulatoriska verksamheten; ambivalensen är 
så att säga inbyggd i systemet. Vem är konsumenten som är tänkt att vara 
informerad om sådant inte ens experterna vet? Vad är den offentliga debatten, och 
vad kan den säga till företagen, som inte experterna kan säga lika väl? Inte sällan 
blir resultatet av de motstridiga tendenserna – strävan att reglera och strävan att 
släppa marknaden fri – förslag som ger intrycket av en myndighet som tassar runt 

603 T.ex. intervju med Stellan Fischer 10/11-09.  
604 Kemikalieinspektionen (2011d), Handlingsplan för en giftfri vardag 2011-2014: Skydda barnen bättre,  
 s. 13. 
605 Kemikalieinspektionen (2011d), s. 13. 
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den självklara lösningen (därtill tvingade av sitt regeringsuppdrag), nämligen 
direkta förbud.606  
  Det ligger en stämning av mystik över hela systemet; det som vid en första 
anblick verkar vara en noga genomtänkt ordning, ett system med klart avdelade 
sektioner och vattentäta skott varigenom samhällets kemikalier passerar, ter sig när 
man skrapar på ytan som något helt annat: en ”ordning” där aktörer får vitala 
ansvarsfunktioner tilldelade sig utan att någon har klart för sig hur de ska kunna 
sköta sina uppdrag och där ett par enstaka tillsynsmyndigheter är satta att övervaka 
en oöverskådlig flod av ämnen med mycket begränsade budgetar. Tilltron till det 
här systemet framstår då plötsligt som tilltron till något ogreppbart och eteriskt, en 
övertygelse grundad på irrationell övertygelse snarare än rationell beräkning. Det är 
inte svårt att se den ambivalens som kommer till uttryck vid Kemikalieinspektionen 
som ett resultat av krocken mellan mystik och ordnad systematik. På samma sätt ter 
sig idén om ekonomiska styrmedel som en märklig halvmesyr, som ett utslag av två 
motstridiga rationaliteter.  
  Kemikaliepolitikens grundläggande logik är produktion, och en ständigt ökande 
sådan. Eftersom produktionslogiken är den primära kommer försiktighetsprincipen 
och regleringslogiken alltid att hamna i andra hand. Därigenom uppstår bilden av 
ett ihåligt, simulerat regleringssystem där alla tecken tyder på en omfattande, 
rigorös kontroll, men där en analys visar att systemet inte alls gör det som det vid 
en första anblick verkar göra, det vill säga säkerställer att kemikalier som produ-
ceras är säkra. Det systemets myndigheter istället tvingas göra är att ständigt jaga 
enstaka ämnen, medan en uppsjö nya ämnen – frivilligt och ofrivilligt – släpps ut 
på marknaden och ut i miljön. Vad händer till exempel när sukralos uppmärk-
sammas som en potentiell miljöfara? Eventuellt uppstår en debatt och konsumenten 
slutar handla produkter där ämnet ingår. Men sedan? Ämnet ersätts av något annat, 
snarlikt, och hela processen måste upprepas igen över en period av kanske tio år. 
Under samma period produceras tusen och åter tusen andra nya ämnen om vilka 
kunskapen är rudimentär.  
  Inblandningen av konsumenten i systemet förstärker intrycket av ett system 
som är frånkopplat verkligheten. Hade Kemikalieinspektionen och andra tillsyns-
myndigheter kontinuerligt och systematiskt kunnat prestera vederhäftiga riskbe-
dömningar, och utifrån dessa producera otvetydiga varningar om ämnens farlighet, 
hade vi också kunnat se existensen av ett riktigt regulatoriskt system. Dess oför-
måga att prestera sådana varningar skapar istället behovet av att aktivera ”kon-
sumenten” som en aktör som är tänkt att agera på vaga men förutsatt tolkningsbara 
signaler från Kemikalieinspektionen. Med denna iakttagelse krackelerar också 
delvis bilden av Kemikalieinspektionen som en vetenskaplig auktoritet, då dess 
makt att verkligen reglera kemikaliemarknaden faktiskt framstår som relativt 
obetydlig. När det samtidigt påpekas att kunder i regel saknar kunskap om 
kemikalieproblematik framstår hela tankebygget som djupt motsägelsefullt, och när 

606 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2008), Ekonomiska styrmedel för bly i ammunition, Rapport nr. 4, s. 82. Nota 
bene: detta är bara en självklar lösning för den som önskar se tillämpad en bokstavligt tolkad 
försiktighetsprincip, där man alltså endast tillåter sådana ämnen som bevisas säkra med en långt högre grad av 
säkerhet än vad som är fallet idag.  
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en SOU 607  dessutom framhåller vikten av engagerade, enskilda individer på 
företagen förstärks intrycket av ett ihåligt kontrollsystem.  
  Detta är inte påståenden om att Kemikalieinspektionen har misslyckats i sitt 
regulatoriska uppdrag, eller att myndigheten saknar en vetenskaplig expertis att 
göra riskbedömningar som den borde äga. Däremot visar det på svårigheten, eller 
omöjligheten, att med gällande kemikaliepolitik genom vetenskapliga riskbedöm-
ningar kunna upprätthålla ett fungerande regulatoriskt system, med tydliga besked 
om vad som bör och inte bör få produceras och spridas i miljön. Istället framstår 
allting som konturlöst, baserat på hopp och laissez faire snarare än verklig 
systematik, och därför också som något simulerat.  
  Det är inte så att alla varningar saknar konkretion; ett enstaka ämne kan 
definitivt identifieras som en otvetydig miljöfara. Sådana varningar utgör 
emellertid ensamma små pekpinnar i det virrvarr av information som präglar den 
kemiska konsumtionsdjungeln. Metaforen kan utvecklas med en tämligen konkret 
bild av konsumentens belägenhet: i en ändlös djungel, vars växter hon är tvungen 
att leva av, har hon med sig ett lösryckt blad ur en handbok som identifierar enstaka 
exemplar som olämpliga att äta.   
  Det är alltså inte primärt graden av vetenskaplig säkerhet i den enskilda varning 
som Kemikalieinspektionen utfärdar som är problemet här, utan bristen på relation 
mellan alla dessa varningar och kemikalieverkligheten. Varningen om att 
exempelvis sukralos är en eventuell miljöfara ger en signal om kontroll över 
kemikalieproduktionen som överhuvudtaget inte korrelerar med verkligheten, 
eftersom det samtidigt finns tusen och åter tusen andra ämnen om vilkas egen-
skaper och beteenden i naturen myndigheterna inte har någon kunskap. 608 
Dessutom finns risken att all denna information som ska sändas till konsumenten 
får karaktären av ett ständigt brus, begripligt på sina egna premisser men återigen 
utan förankring i den kemiska verkligheten; den enskilde konsumenten kan förvisso 
välja att bekanta sig med allehanda lättillgängliga informationsskrifter om olika 
kemikaliers egenskaper och effekter, men så länge strömmen av nya kemikalier 
fortsätter att öka kommer hennes kunskap alltid att vara närmast illusorisk, och 
därmed även hennes möjlighet till aktiva val. I förordet till Baudrillards The mirror 
of production, författat av bokens översättare Mark Poster, finns en träffande 
beskrivning av ett sådant system, frånkopplat en konkret verklighet: ”What is 
consumed is not a thing, laden with materiality and the complex cycle that finally 
derives from labor and nature, but purely and simply an element in a code”.609  

607 SOU 2001:20, refererad i Beijer, F (2007): Företags substitution av kemiska ämnen: Drivkrafter, hinder och 
framgångsfaktorer, underlagsrapport, s. 11.  
608 Det kan tyckas förvirrande att i en analys i simulacra-termer dra in föreställningen om en objektiv verklighet. 
Jag vill emellertid hävda att det inte finns någon motsättning mellan att hävda existensen av en objektiv 
”kemikalieverklighet”, om vilken vi förvisso inte vet mer än vad som sägs inom den miljöövervakning, som 
alltså i slutändan producerar ett system av simulacra. Se vidare t.ex. Thelander, J & Lundgren, L (1989): 
Nedräkning pågår: Hur upptäcks miljöproblem? Vad händer sedan?: ”Men vi kan inte stanna vid att […] säga 
att miljöproblem uppfattas si eller så beroende på vilken verklighetsuppfattning som ligger i botten. 
Miljöproblem har naturligtvis en objektiv sida som utvecklas oberoende av vad vi anser om dem” (s. 50).  
609 Poster, M (1975): ”Introduction”, s. 9f. 
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  Är detta verkligen ett regulatoriskt system? Tveklöst är det så, men det är ett 
regulatoriskt system som äger ett drag av illusion, något av en chimär. Odefinierade 
aktörer och varningar som signalerar att systemet fungerar, när systemet i själva 
verket utgörs av en ansamling lösa trådar, odefinierade ansvarsfunktioner och, 
fundamentalt, en enorm osäkerhet. Möjligen är ambivalens den enda rimliga 
hållningen till ett sådant system av simulering.  
 

En myndighets undermedvetna 
Tidigare aktualiserades frågan om huruvida Naturvårdsverket och Kemikaliein-
spektionen skulle ha ett moraliskt ansvar att gå utanför sitt politiska uppdrag och att 
tydligare än vad som görs idag påtala det omöjliga i att ha kontroll över de ämnen 
som släpps ut i miljön. Det är en berättigad fråga, men den bortser samtidigt från en 
aspekt som är nödvändig att belysa för en förståelse av dem båda som myndigheter, 
nämligen deras myndighetslogik. Både Naturvårdsverket och Kemikalieinspek-
tionen är statliga myndigheter med av riksdag och regering beslutade uppdrag att 
utföra vissa bestämda aktiviteter; i Naturvårdsverkets fall gäller det främst miljö-
övervakande aktiviteter, medan Kemikalieinspektionens ansvarar för reglering och 
tillsyn. Bortsett från den av riksdag och regering beslutade verksamheten har 
varken Naturvårdsverket eller Kemikalieinspektionen några omedelbara skyldig-
heter att garantera ofarligheten i de kemikalier som produceras och släpps ut.  
  Frågan som ställdes om moraliskt ansvar i det föregående avsnittet skulle i 
ljuset av detta kunna tolkas som en antydan om att de båda myndigheterna gömmer 
sig bakom sitt tilldelade uppdrag och avsiktligt undviker att dra den yttersta 
slutsatsen av sin kunskap, nämligen att dagens kemikalieproduktion är bortom 
kontroll. Det förtjänar att tydliggöras att detta inte är vad jag vill ha sagt. Det finns 
däremot en helt annan poäng att göra av detta, nämligen att Naturvårdsverkets och 
Kemikalieinspektionens myndighetslogik troligen omöjliggör eller uppslukar en 
sådan slutsats.  
  Slutsatsen att kemikalieproduktionen är bortom kontroll 610 är min egen, inte 
något som sägs varken av mina informanter eller som uttrycks inom diskursen. 
Detta förhållande beror inte på att Naturvårdsverkets eller Kemikalieinspektionens 
anställda håller tyst om något de känner till, utan att de med största sannolikt helt 
enkelt inte skulle hålla med om den slutsatsen. Det som tidigare i kapitlet beskrivits 
som ”självsäkerhet” och ”pondus” förklaras bäst med en helt genuin tilltro till att 
systemet fungerar. Ordet tilltro ska i det här sammanhanget inte förstås primärt som 
en individuell övertygelse hos myndigheternas anställda utan som en opersonlig 
logik som genomsyrar hela organisationen. Naturvårdsverket och Kemikalieinspek-
tionen som myndigheter och institutioner bygger på föreställningen och förut-
sättningen om kontroll, och därför är själva idén om okontrollerbarhet något 
främmande och ologiskt, något som är oförenligt med deras myndighetslogik.  

610 Formuleringen bortom kontroll antyder någonting urspårat, synonymt med engelskans ”out of control”. Jag 
vill emellertid understryka att min poäng inte är att identifiera kemikaliepolitiken som en katastrofpolitik, utan 
istället att peka på det faktum att den bygger på gissningar snarare än kontroll.  
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   Joost Van Loon har förklarat den moderna riskregleringens dilemma på 
följande vis: “More uncertainty demands more knowledge, more knowledge 
increases the complexity, more complexity demands more abstraction, more 
abstraction increases uncertainty.”611 Det förefaller knappast märkligt att en sådan 
paradoxal dynamik ger upphov till motsättningar inom myndigheternas 
verksamhetslogik; motsättningar som endast kan lösas upp med simulerad kontroll. 
Det är också utifrån en liknande förståelse av kemikaliekontrollens karaktär jag 
tidigare kunnat skriva om övervakningssystemet som präglat av mystik. Tilltron till 
övervakningssystemet är, skulle jag vilja hävda, i grund och botten inte 
vetenskapligt grundad utan snarare av religiös karaktär. Jag kan inte göra någon 
annan tolkning än att föreställningen att kemikalieproduktionen är under kontroll 
står i direkt konflikt med uttalanden som det tidigare citerade: ”Uppskattningsvis 
saknas adekvat kunskap om ca 86 procent av de ca 2-3000 högvolymämnena. För 
övriga ca 30 000 ämnen som tillverkas eller importeras i volymer över 1 ton per 
företag är sannolikt bristen på kunskap ännu större”.612 Utifrån resonemanget om 
en myndighetslogik som utesluter föreställningen om okontrollerbarhet framstår 
sådana uttalanden närmast som lakuner i en i övrigt sammanhållen världsbild. 
Tanken blir relevant om en myndighets undermedvetna som gör sig påmint, 
fragment av en annorlunda världsuppfattning som inte kan hanteras med 
tillgängliga heuristiska resurser kommer till ytan.   
  Idén om en myndighets undermedvetna har särskild relevans när det gäller 
Kemikalieinspektionen, mot bakgrund av den analys som gjordes tidigare om en 
identitetssplittring hos myndigheten. Vi har sett att man på Kemikalieinspektionen 
identifierar vissa fundamentala problem inom kemikaliekontrollen som logiskt sett 
torde underminera den självsäkerhet och pondus som myndigheten konsekvent ger 
uttryck åt. Eftersom sådana problem svårligen kan få en lösning så länge som 
kemikalieproduktionen tillåts öka, är det organisatoriskt rationellt att separera dem 
från myndighetens verksamhet. Den psykologiska liknelsen kan utsträckas hit, med 
viss risk för övertolkning, för att belysa vad som kan kallas en organisatorisk 
försvarsmekanism: det som ligger bortom myndighetens omedelbara sfär av 
kontroll kan också utan vidare problem lämnas där, ”förträngas”. Med andra ord: 
Kemikalieinspektionen kan utföra sitt arbete på ett mer eller mindre felfritt sätt, 
upprätthålla föredömlig kontroll enligt sina förutsättningar, utan att samhällets 
kemikalieflöden för den sakens skull behöver anses vara kontrollerade i någon 
vidare mening. De fundamentala problemen är en politisk fråga (Bengt Melsäter 
säger: ”vi lever ju i det samhälle vi lever i, det är en fråga om livsstil och vad vi är 
redo att acceptera” 613), och påverkar därför inte direkt Kemikaliemyndighetens 
operationella logik. 
  Ett belysande exempel på hur uppdelningsmekanismen i kontrollerbart och 
icke-kontrollerbart kommer till uttryck hämtas från intervjun med Bengt Melsäter, 
toxikolog på Kemikalieinspektionen. Denne pratar om möjligheten att använda 

611 Van Loon, J (2002): Risk and technological culture: Towards a sociology of virulence, s. 41. 
612 Kemikalieinspektionen (2010), s. 11. 
613 Intervju med Bengt Melsäter 21/10-09. 
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djurtester som representativa för hela ekosystem, och svårigheter förknippade 
därmed: ”Det kan ju finnas en effekt på en råtta som inte finns på en människa, 
t.ex. Men det ska ju till rätt så mycket data för att veta sådant. I normalfallet har 
man inte sådana kunskaper.” Därefter fortsätter vi att prata om synergieffekter 
mellan kemikalier, och Melsäter ser samma problem att identifiera sådana i 
laboratorietester även där. Det talande med exemplet är framförallt att han inte 
betraktar sådana omständigheter som omedelbara problem för verksamheten, 
eftersom de ändå inte kan åtgärdas inom en överskådlig framtid. Verksamhets-
logiskt är det naturligtvis ett fullkomligt rationellt sätt att resonera, det vill säga att 
prioritera det som låter sig göras.  
  Myndighetslogiken löser i en mening alla paradoxer och spänningar som 
existerar inom Kemikalieinspektionens verksamhet. Ja, det finns problem som 
åtminstone för närvarande är olösliga, men av just denna anledning får ansträng-
ningarna fokuseras på något annat. Även om Sverige i det stora perspektivet är 
beroende av att andra länder också upprätthåller en effektiv kemikaliekontroll, så 
kan vi åtminstone göra vår del av jobbet. Generella frågor om huruvida kemi-
kalieflödena i ett större perspektiv kan anses vara ”under kontroll” är med det här 
perspektivet också tämligen ointressanta, vilket inte minst framgått av mina 
intervjuer där jag ställt denna fråga.  
  Med undermedvetet menar jag, vilket förtjänar att tydliggöras, inte att Kemi-
kalieinspektionen uppvisar en blindhet inför obekväma fakta, eller att myndigheten 
medvetet väljer att rikta uppmärksamhet och resurser bort från problem som 
svårligen låter sig lösas; tvärtom leder rapporter och utredningar ofta fram till 
identifieringen av behovet att satsa resurser på områden där kunskapen brister, 
såsom till exempel samverkanseffekter mellan kemikalier, och äskningar om 
pengar från regeringen för det ändamålet. 614  Det undermedvetna handlar i 
sammanhanget istället om ett annorlunda helhetsperspektiv, ett perspektiv som 
beskriver kemikalieproduktionen som fundamentalt okontrollerbar i dagens läge, 
och som utesluts från myndighetens medvetna. Att ett sådant perspektiv inte låter 
sig uttryckas i formella slutsatser är knappast uppseendeväckande med tanke på att 
Kemikalieinspektionen är en statlig, regulatorisk myndighet, men likväl är det värt 
att notera att de slutsatserna ligger nära till hands att dra utifrån dess egna rapporter 
och uttalanden.   
  I Naturvårdsverkets fall uppstår inte samma identitetssplittring eftersom 
myndighetens uppdrag strängt taget går ut på att övervaka miljön på ett passivt sätt, 
inte att aktivt ingripa mot en förd politik. Mina informanter där är också noga med 
att påpeka detta. Emellertid finns även här samma motsägelsefulla förhållande till 
föreställningen om kontroll och relationen till osäkerhet; som statlig myndighet och 
representant för en kemikaliepolitik som bygger på förutsättningen om kontroll har 
Naturvårdsverket institutionaliserat kontrollen som förutsättning. Med detta menar 
jag att utgångspunkten alltid är att fenomen som underminerar föreställningen om 
kontroll behandlas som undantag. Därför behandlas alltid den osäkerhet som 

614 Se t.ex. Kemikalieinspektionen (2011d). 
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ständigt framträder inom miljögiftsövervakningen också på Naturvårdsverket som 
enskilda fall, aldrig som tecken på en förfelad kemikaliepolitik.  
 

Simulacrans logik 
I samtliga tre empiriska kapitel har jag identifierat en diskursiv dubbelhet, eller en 
motsättning, inom diskursen där de dominerande utsagorna om naturens 
kontrollerbarhet och kemikaliekontrollens adekvans utmanas och undermineras av 
påståenden om en fundamental osäkerhet och kunskapsbrist. I Kemikalieinspek-
tionens fall var denna dubbelhet så tydligt markerad att jag fann metaforen med 
borderlineidentitet passande. Det går också att förklara förhållandet mellan de båda 
typerna av diskursiva utsagor som en utjämnande rörelse, där motsättningar 
kommer till uttryck men sedan putsas till en jämn och polerad yta.615 Vi har sett hur 
reflexivitet kring organisatoriska paradoxer suddas ut, hur epistemologiska 
ifrågasättanden av möjligheten till kontroll på ett fundamentalt osäkert område 
försvinner i övervakningens praktik, och hur en divergerande natursyn kommer till 
ytan men i slutänden försvinner in i den dominerande uppfattningen om naturen 
som något kontrollerbart.    
  Uppenbarligen är det synnerligen svårt att se hur osäkerheten som en funda-
mental premiss verkligen skulle kunna manifesteras i ett miljöövervakningssystem. 
Möjligen är det en organisatorisk omöjlighet. I vilket fall som helst vore det 
emellertid dumt att blunda för det faktum att det här förhållandet tjänar vissa 
intressen. Från Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens sida vore det 
synnerligen kontraproduktivt att påstå att uppdraget man är satt att utföra är 
omöjligt. Samtidigt framstår det som en politisk omöjlighet för regeringen att dra 
undan mattan för det kontrollsystem som legitimerar hela kemikaliepolitiken, och 
påstå att kontrollen är omöjlig (detta utvecklas i sista kapitlet, där jag söker 
förklaringar till sakernas tillstånd).   
  Det är emellertid också möjligt att belysa det här förhållandet, den utjämnande 
tendensen, ur ett annorlunda perspektiv, och betrakta det som en del av simulacrans 
logik. Simulacrans värld präglas av värdeutjämning, planhet, endimensionalitet och 
en rörelse mot egalitet. Med andra ord går det att betrakta miljögiftsövervakningen 
som ett system där den fundamentala osäkerheten kan existera som premiss på en 
ytlig nivå, som en utsaga vilken är fullt lika möjlig att uttrycka som en utsaga om 
naturens kontrollerbarhet, men som samtidigt inte rymmer potentialen att påverka 
systemet; det är en utsaga som inte är laddad med något värde.  
  Går det då att föreställa sig att man från Naturvårdsverkets eller Kemikalie-
inspektionens sida drar igång en kampanj för att uppmärksamma regering och 
allmänhet om den enorma osäkerhet som ligger till grund för vårt kemikalie-
samhälle, utan att detta i någon mån skulle underminera miljöövervaknings-
systemet? Är allting verkligen egalt inom ett sådant här kontrollsystem? Kan 

615  Se March, J & Simon, H (1958): Organizations. Författarna undersöker förvisso andra typer av 
organisationer, men använder ett begrepp som kan användas för att beskriva den här tendensen: uncertainty 
absorption (s. 165). 
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osäkerheten understrykas hur mycket och intensivt som helst? Frågorna är 
uppenbart felställda, och det av den anledningen att osäkerheten inom ett sådant här 
system aldrig kan ha något annat än en perifer position. Ett system av simulacra är 
per defintion ett system av kontroll: simulacra kan aldrig vara utom kontroll, 
okontrollerad, och därmed kan osäkerheten inom ett sådant system heller aldrig 
rymmas någon annanstans än i utkanten. I ljuset av detta är det också viktigt att 
framhålla detta faktum, vilket rymmer simulacrans essens, att miljögifts-
övervakningen inte alls är ett omöjligt uppdrag. Enligt simulacrans logik är kontroll 
aldrig omöjlig, utan tvärtom en förutsättning.  
 
   * * * 
 
I detta kapitel har jag fört fördjupande resonemang kring de fynd som gjordes i de 
två föregående kapitlen, och dragit slutsatser på en generell nivå angående 
miljögiftsövervakningen och kemikaliekontrollen som system. De motsättningar 
som jag identifierat i analyserna av Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen 
har kunnat förklaras utifrån den paradox som ligger i själva uppdraget, det vill säga 
att utöva kontroll över ett problemområde präglat av fundamental osäkerhet. Denna 
paradox, har jag hävdat i föreliggande kapitel, ger hos de båda myndigheterna 
upphov till en verksamhetslogik som lämpligen kan beskrivas i termer av 
simulacra.  
  Utifrån diskussionen som förts i det föregående, har det blivit dags att avsluta 
avhandlingen med ett kapitel där jag söker svar på frågan om varför kemi-
kaliepolitiken ser ut som den gör. Även resonemangen i detta kapitel kommer att 
drivas på en generell nivå, till stor del utifrån samhällsvetenskapliga teorier om 
konsumtionens logik.   
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Kapitel 7. Kemikaliekontrollen förklarad 
 
 
 
Efter att i föregående kapitel ha resonerat kring olika aspekter av kemikalie-
kontrollen och vad dessa har för implikationer för hur kemikaliepolitiken och 
övervakningssystemet i stort bör eller kan förstås, har det i detta avslutande kapitel 
blivit dags att söka förklaringar till sakernas tillstånd. Det jag vill utreda i det 
följande är varför kemikaliepolitiken och kemikaliekontrollen ser ut som den gör, 
alltså vilka faktorer som kan förklara att Kemikalieinspektionen förväntar sig en 
ökning av kemikalieproduktionen med 330 % till år 2050, utan att någon av de 
miljöövervakande myndigheterna går ut med en varning om att detta är 
problematiskt. Som en avslutning ska jag resonera kring möjliga alternativ till 
dagens förda kemikaliepolitik.  
 

Den produktiva paradoxen 
Påpekanden om omöjligheten att verkställa en mer övergripande kontroll över 
kemikaliers effekter i miljön görs bland annat med det lakoniska påståendet att 
”total säkerhet kan aldrig uppnås”.616 Detta kan självfallet ses som ett praktiskt 
förhållningssätt som är nödvändigt ur regulatorisk synpunkt: all kunskap som 
skulle vara önskvärd att ha finns inte att tillgå, men likväl måste någon handlings-
regel fastställas. Tveklöst är det också precis detta som reglering och kontroll under 
osäkerhet handlar om. Samtidigt kan det vara värt att belysa den del av sådana 
påståenden som inte är direkt synlig, det som sägs men samtidigt göms undan, 
nämligen den grad av osäkerhet som därmed legitimeras. Att slå fast att total 
säkerhet är en illusion är att vända strålkastarljuset mot den del av området som 
trots allt är reglerbar, vilket tveklöst är nödvändigt ur regulatorisk synvinkel, men 
inte desto mindre samtidigt fungerar som en avledande manöver bort från det som 
ligger i mörker. Det är som sagt detta Jasanoff avser när hon skriver om 
erkännandet av osäkerhet som en kontrollstrategi.  
  På så vis kan motsättningen som ligger till grund för det här dilemmat, 
vetenskapens nödvändighet och otillräcklighet, sägas alstra simulacra, i det att 
uppmärksamheten ständigt kommer att vara vänd mot dess ena sida: vetenskapens 
nödvändighet. Därtill är simulacrafunktionen dubbel, då det område som belyses 
samtidigt framstår som desto ljusare i förhållande till sin mörka omgivning, men i 
själva verket även det är präglat av stora osäkerheter.  
  Jag menar att den dubbelhet som jag identifierat i skildringarna av myndig-
heternas verksamhetslogik liksom inom den officiella politiska diskursen, uppstår 
som en följd av en fundamental paradox inom kemikaliekontrollen. Paradoxen 
utgörs av det faktum att ju mer kunskap som ackumuleras om kemikalier, desto 
större blir osäkerheten, något som beror både på kunskapsobjektets esoteriska 

616 Kemikalieinspektionen (2007c), The Substitution Principle, Rapport nr. 7, s. 21. 
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karaktär och på det faktum att allt större mängder kemikalier produceras för varje 
år. Det rör sig alltså om en ”epistemologisk paradox”.     
  Avsikten med att lyfta fram den här paradoxen är inte att framhålla tilltron till 
de vetenskapliga metoderna som en brist, utan att peka på otillräckligheten i 
systemet. Poängen med att beskriva kemikalie- och miljögiftsövervakningen i 
termer av simulacra är just denna, eftersom övervakningssystemet har en tendens 
att framstå som välfungerande och fullt tillräckligt i det att det verkar endast mot ett 
litet utsnitt av verkligheten. Hade tilltron till vetenskapen beskrivits som en brist 
hade jag också antytt att det fanns tänkbara lösningar på problemen. Nu är så inte 
fallet, utan i ordet paradox ligger just idén om något olösligt och disharmoniskt.617 
Den enda lösning som går att föreställa sig ligger på det rent hypotetiska planet, 
bortom kemikaliesamhället, eller åtminstone i en radikalt hårdare tillämpning av 
försiktighetsprincipen. Det är talande att Hansson och Rudén, i sin utredning om 
produktvalsprincipen, identifierar försiktighetsprincipen som nyckeln till en bättre 
fungerande substitutionsprincip, även om deras förslag i slutänden inte kan anses 
konstituera en egentlig lösning på den mer grundläggande problematiken i all 
kemikaliekontroll, bristen på kunskap. Det är den här grundläggande problematiken 
som Jennfier Hall vid Lunds universitet har identifierat, i ett citat som återges av 
Hansson och Rudén: ”The problem with restricted substance use is not confined to 
a fixed number of chemicals with a negative impact. The problem is the use of a 
large number of poorly understood substances. Thus, substitution of one substance 
with another may not actually constitute a solution”. 618  Även om citatet inte 
används av Hansson och Rudén i ett sådant syfte, kan det sägas väl belysa bristen 
på adekvata lösningar på de problem dagens kemikaliepolitik skapar: så länge 
principen är att kemikalier ska ersättas med nya kemikalier kommer kunskaps-
underskottet fortsätta att öka. Lösningen på den problematiken kan inte skönjas 
inom horisonten för kemikaliesamhället.  
  Att stanna vid paradoxens olöslighet är emellertid att underlåta att göra en 
kritisk undersökning av paradoxens funktion för upprätthållandet av dagens kemi-
kaliepolitik. Den viktigaste analytiska poängen att göra är nämligen inte att 
paradoxen är olöslig, utan att den samtidigt är produktiv. I det föregående på-
pekades att lösningen på den problematik som kemikalieproduktionen erbjuder inte 
ligger inom horisonten för kemikaliesamhället. Det är också under den förutsätt-
ningen som Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket opererar som myndig-
heter, och som skapar paradoxen: beroendet av en ständigt ökande kemikalie-
produktion skapar ett konstant ökande kunskapsunderskott; underskottet skapar en 
ökande osäkerhet vilket vetenskapen är otillräcklig för att avhjälpa, men likväl är 
det endast med hjälp av den vedertagna vetenskapen ansvariga myndigheter kan 
öka sin kunskap om det område man har som uppgift att kontrollera.  
  Dock: om vi blickar bortom horisonten för kemikaliesamhället, vad ser vi då? 
Rättare sagt, vi behöver inte föreställa oss alternativa världar utan nöja oss med att 
konstatera att sådana finns, att kemikalieproduktionen av idag är baserad på en 

 
618 Kemikalieinspektionen (2007c), s. 38. 

218 
 

                                            



KEMIKALIEKONTROLLEN FÖRKLARAD 

politik, eller snarare icke-politik, vilken kan ändras, kan göras mer radikal, mer 
restriktiv; vi kan nöja oss med att ana sådana alternativ för att kunna undersöka vad 
paradoxens vidmakthållande fyller för funktion i upprätthållandet av kemikalie-
samhället.  
  Paradoxen är olöslig under de förutsättningar som råder. Den är samtidigt 
produktiv, i det att den legitimerar den osäkerhet som skapas av en ständigt ökande 
kemikalieproduktion. I rapporterna som författades i Kemikalieinspektionens utred-
ningsarbete om produktvalsprincipen såg vi två försök att hantera osäkerheten: en 
alternativ vetenskaplig metod för att statistiskt beräkna risk (Hansson och Rudéns 
rapport) och upprättandet av kunskapscentrum och förbättrade kanaler för informa-
tionsspridning (Kemikalieinspektionens slutrapport). Det står klart att rapporterna 
på så vis hanterar osäkerhet genom att adressera den, men inte genom att lösa 
problemet med den.  
  Det är sannerligen ett orimligt krav att ställa på Naturvårdsverket och Kemi-
kalieinspektionen att de borde lösa ett olösligt problem. Emellertid är det viktigt att 
sätta fingret på vad myndigheterna faktiskt gör när de behandlar osäkerheten på det 
här viset. Genom att erkänna paradoxens existens men inte samtidigt tydliggöra de 
potentiella konsekvenserna blir paradoxen därmed också legitimerad. Osäkerheten 
erkänns som nödvändig, vilket den ju också är under rådande förutsättningar, men 
däremot inte under en radikalt mer restriktiv kemikaliepolitik. Är det då de 
kemikalieövervakande myndigheternas uppdrag, moraliskt och politiskt, att i högre 
grad framhålla vetenskapens otillräcklighet och kemikaliekontrollens ihålighet? 
Har myndigheten att spela med gällande regler, eller att påpeka reglernas otill-
räcklighet? Frågan kan och bör diskuteras.  
  Mot bakgrund av Ulrich Becks analys av risksamhället framstår den kemi-
kaliepolitik som bedrivs inom EU idag (och Sverige är inget undantag, även om vi 
må vara ett föredöme för andra länder ur regulatorisk synpunkt) som en katastrof-
politik som leder till ekosystemkollaps. Det är inte föreliggande avhandlings syfte 
att uttala sig om troligheten i sådana scenarion, utan att påpeka det faktum att 
osäkerheten därom är fundamental även hos de myndigheter som är satta att 
övervaka kemikalier, liksom hos de politiker som bestämmer kemikaliepolitiken 
och hos de företag som står för produktionen. Alldeles oavsett vilken åsikt man 
hyser om Kemikalieinspektionens och Naturvårdsverkets faktiska uppdrag i 
samhället – att spela efter spelets regler eller att påpeka reglernas otillräcklighet – 
vore föreliggande avhandling ofullständig utan ett påpekande om dessa myndig-
heters centrala roll i upprätthållandet av den rådande politiken.  
  Den reglering som Kemikalieinspektionen och den miljögiftsövervakning som 
Naturvårdsverket står för legitimerar dagens produktion av kemikalier.619 Myndig-

619  Se även Mårald, E (2007): Svenska miljöbrott och miljöskandaler, 1960-2000, om miljölagstiftningens 
legitimerande funktion, (s. 28). Mårald refererar även kritik mot miljöförvaltningen som pekat på just denna 
aspekt; Miljöcentrums advokat Staffan Michelson och dess föreståndare Björn Gillberg, i Dagens Nyheter 
angående ett förslag till ny miljöbrottsparagraf 1980: ”Vi betraktar förslaget som förhastat. Det tycks snarast 
vara skrivet i syfte att rent formellt tillgodose allmänhetens krav på lag mot miljöbrott än att åstadkomma en 
verksam regel.” (citerat i Mårald, E, 2007, s. 76); Rättsvetaren och ledamoten av SNFs styrelse Staffan 
Westerlund skrev, angående miljölagsstiftningens ideologiska bas, att den lagen hade som effekt att 
miljöstörande verksamhet gjordes legitim (Mårald, E, 2007, s. 78).  
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heterna skriver rakt ut i sina rapporter att dessa kemikalier till övervägande del är 
mer eller mindre okända, och därför också de framtida konsekvenserna av 
kemikalieproduktionen. En möjlig, kanske rent av rimlig, slutsats av den analysen 
hade varit en bestämd och otvetydig varning: ”vi kan inte ta ansvar för eller 
acceptera den politik som möjliggör en sådan här utveckling”. Detta står emellertid 
inte att läsa i någon rapport och sägs inte i något av mina samtal med 
myndigheternas anställda. Istället lämnas ett icke-svar, vilket är i minst lika hög 
grad politiskt som vore det att svart på vitt erkänna den kemikaliepolitik som förs 
som riktig. Det råder ingen tvekan om att Kemikalieinspektionen sköter det 
regulatoriska uppdrag den är satt att sköta, och att Naturvårdsverket utför den 
miljöövervakning som dess direktiv bestämmer. Frågan kan emellertid ställas om 
myndigheterna därtill har ett moraliskt ansvar att även i klartext deklarera, att de 
helt enkelt inte vet vad för konsekvenser kemikalieproduktionen kommer att få i 
framtiden. Det är givetvis inte en fråga som kan besvaras vetenskapligt i 
föreliggande avhandling, men likväl en fråga som borde diskuteras.  
  Den produktiva, epistemologiska paradoxen är skönjbar i samtliga rapporter 
som har analyserats, eftersom den ligger till grund för all kemikalieövervakning. 
Till exempel var den tydlig i kapitlet om Kemikalieinspektionens myndighets-
karaktär, även om jag där inte benämnde den på samma sätt. Den självsäkerhet och 
pondus som där tillskrevs myndigheten förklarade jag då med dess regulatoriska 
roll. Det är emellertid viktigt att även påpeka vilken betydelse den produktiva 
paradoxen har för upprätthållandet av den rollen. Självsäkerheten och pondusen 
som Kemikalieinspektionen ger uttryck åt är en viktig del av den regulatoriska 
profilen, och möjliggörs av paradoxens produktivitet. Det är paradoxen som 
möjliggör för Kemikalieinspektionen att representera osäkerhet som undantagsfall 
och att, vilket är just paradoxalt, förlägga även osäkerheten inom kontrollens 
domän. Tidigare forskning har också identifierat samma fenomen inom andra, 
närliggande regleringsdomäner där osäkerheten är stor. Oftast har dessa studier 
emellertid lagt fokus på hur den epistemologiska paradoxen görs produktiv av 
industrin eller institutioner vars intressen går ihop med industrins, och hur dessa 
aktörer drar upp godtyckliga och imaginära gränser mellan riktig forskning och 
spekulation, för att därigenom förskjuta bevisbördan mot de aktörer som yrkar på 
mer restriktiv reglering av handelsflöden. 620  Lika mycket har inte skrivits om 
paradoxens funktion i ett större perspektiv, som upprätthållare av samhällelig 
ordning och som en sista, gedigen stötta att falla tillbaka på för de reglerande 
myndigheterna.621  
  Stellan Fischer säger när jag intervjuar honom att ”samhället kommer alltid att 
producera kemikalier”. Den kritiska frågan som bör ställas är emellertid om de 
kemikalieövervakande myndigheterna bör arbeta med detta som förutsättning utan 

620 Se t.ex. Jasanoff, S (1987): “Contested Boundaries in policy-relevant science”, passim; Jasanoff, S (1992): 
“Science, Politics, and the Renegotiation of Expertise at EPA”, passim; Bonneuil, C & Levidow, L (2012): 
“How does the World Trade Organization know? The mobilization and staging of scientific expertise in the 
GMO trade dispute”, passim; Anshelm, J (2006): Bergsäkert eller våghalsigt?: Frågan om kärnavfallets 
hantering i det offentliga samtalet i Sverige 1950-2002, passim. 
621 Beck är förvisso inne på det spåret.  
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att påpeka det som faktiskt är den logiska slutsatsen att dra ur de rapporter de 
producerar, nämligen att en sådan kemikalieproduktion är bortom kontroll?   
  Det är genom att delta i skrivningen av kemikaliekontrollens framgångssaga 
som Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket blir delaktiga i upprätthållandet 
av bilden av en väl fungerande kemikaliepolitik. Det råder ingen tvekan om att 
myndigheterna är bundna att agera enligt de spelets regler som i princip alltid ger 
ekonomiska intressen prioritet framför ekologiska hänsyn. Analysen har visat att 
båda myndigheterna identifierar allvarliga brister i övervakningssystemet som helt 
underminerar den gängse bilden av ett aktivt och effektivt kontrollsystem. Likväl är 
de båda samtidigt i allra högsta grad delaktiga i att upprätthålla status quo och att 
signalera kemikaliepolitikens riktighet, just i utförandet av sitt uppdrag. Genom att 
producera rapporter, genom att föra upp enstaka ämnen på varningslistor, och 
genom att inte säga att osäkerheten är okontrollerbar, sätter Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen också sin godkäntstämpel på den politik som tillåter en 
ständigt ökande produktion och spridning av kemikalier.  
   

Institutionell logik – kemikaliefrågans svåranpassade karaktär 
Något måste även sägas om vad den vetenskapliga paradoxen har för institutionella 
implikationer. Eftersom vissa typer av kvantitativa mätningar, laboratorietester, 
etcetera är kemikalieövervakarnas enda tillgängliga redskap, är det självklart att 
övervakningssystemet också kommer att bygga på dessa metoder, hur otillräckliga 
de än må vara i förhållande till syftet. Det som jag tidigare identifierat som en 
simulacrans logik, vilken leder till att osäkerheten förskjuts till den 
kemikaliekontrollerande verksamhetens periferi, kan således även beskrivas i 
termer av institutionell logik. För hur ska en modern institution som är satt att 
övervaka och reglera produktionen av kemikalier på ett funktionellt vis kunna 
inkorporera osäkerhet som fenomen i den praktiska verksamheten? Försiktig-
hetsprincipen är ju ett nominellt försök att göra just detta, men som analysen och 
tidigare forskning visat brukar dess praktiska tillämpning ändå innebära att 
bevisbördan förskjuts till den reglerande myndigheten och att osäkerheten 
marginaliseras.  
  Även om insikten om naturens oberäknelighet existerar på ett teoretiskt plan 
inom kemikaliekontrollen, innebär dess ”hala” och undflyende karaktär att det är 
praktiskt omöjligt att inkorporera den i kontrollverksamheten. När vetenskapen ska 
omsättas i praktisk handling och konkreta beslut gällande reglering av kemikalier 
blir resultatet att osäkerheten suddas ut. Detta är troligen en starkt bidragande orsak 
till att industriella intressen, som relativt enkelt kan stärka sina argument med 
ekonomiska kalkyler, alltid har gynnats av svensk miljövårdspolitik (i förhållande 
till de intressen som yrkat på starkare skydd för miljön).622 Ett liknande fenomen 
beskrivs av Mårald i hans miljöbrottshistorik, när han visar på strukturella svårig-
heter för åklagare att i miljörättsfall belägga företag eller individer med skuld 
eftersom miljökonsekvenser till sin natur ofta är mer eller mindre omöjliga att 

622 Se t.ex. Lundqvist, L (1971): Miljövårdsförvaltning och politisk struktur, s.212.  
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bevisa. Juridiken blir en Prokrustesbädd för vetenskapen om miljön när den ska 
användas i sådana sammanhang. 623  Härigenom blir också den miljöreglerande 
verksamheten en producent av simulacra, i det att den omvandlar den osäkerhet 
som utgör dess grund, till säkra omdömen.624 (Se också Vetenskapens funktion i 
reglering, kapitel 5.)   
  Dessutom gäller den institutionella trögheten som diskuteras här inte endast på 
myndighetsorganisatorisk nivå, som hittills gjorts gällande, utan även på en 
bredare, samhällelig nivå. Ett radikalt förbättrat miljöskydd, om vi utgår från att ett 
sådant skulle förutsätta bättre kontroll över vad som släpps ut i naturen, skulle 
kräva betydligt mer än att miljöövervakande myndigheters verksamhetslogik 
förändrades; det skulle med största sannolikhet kräva en tämligen radikal 
förändring av samhällets produktions- och konsumtionslogik. I rådande samhälls-
ordning premieras alltid produktion och innovation framför metoder och tekniker 
för att kontrollera konsekvenserna av den tekniska utvecklingen. Resultatet av detta 
är synligt om vi går tillbaka till myndighetsnivån, där – som analysen visat – 
kontrollverksamheten består av gamla, beprövade metoder och präglas av en stark 
spårbundenhet.625  
  Om vi bortser från möjligheten av en radikalt tillämpad försiktighetsprincip, 
förefaller det orimligt att föreställa sig en regulatorisk verksamhet som på allvar 
inkorporerar och tar hänsyn till osäkerheten som faktor. Det är också långt ifrån 
säkert att en sådan förändring skulle vara önskvärd, vilket till exempel Jasanoffs 
studie av amerikanska Naturvårdsverket visar, då den skulle riskera göra de 
reglerande myndigheterna tandlösa. 626 Detta föranleder emellertid inte Candides 
slutsats att vi lever i den bästa av världar, utan signalerar enligt mig tvärtom endast 
kemikaliepolitikens ogenomtänkta karaktär, samtidigt som det belyser vilket 
sisyfosarbete Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen står inför.  
 

623 Mårald, E (2007), s. 70ff, s. 135. Utifrån detta perspektiv kan det också vara värt att fråga sig huruvida det 
faktiskt var en i miljöhänseende positiv utveckling som skedde mot slutet av 1990-talet, vilken beskrivs av 
Mårald, då miljöbrott genom instiftandet av miljöbalken förvandlas till straffrättsliga ärenden (s. 124ff.).  
624 Lundgren skriver om den första rapporten från den fysiska riksplaneringen – vilket inleddes 1967, bland annat 
med syftet att få till stånd en ur naturresurssynpunkt hållbar samhällsutveckling – och remissinstansernas, bland 
vilka bland annat Naturvårdsverket fanns, ifrågasättanden av vissa av slutsatserna däri på basis av den stora 
osäkerhet som förelåg. Civilministerns svar, vilket citeras av Lundgren, illustrerar väl hur logiken fungerar med 
vilken osäkerhet suddas när det gäller att omsätta kunskapsunderlag i beslut: ”Jag har tolkat den kritik som vid 
remissbehandlingen förts fram angående bedömningarna av naturens känslighet så att man i huvudsak vill stryka 
under osäkerheten i underlagsmaterialet snarare än att man vill påvisa direkta felaktigheter i slutsatserna. Jag 
anser därför att dessa slutsatser i allt väsentligt kan tjäna som underlag för de överväganden om 
industrilokalisering som det är nödvändigt att göra nu” (Lundgren, L, 1989: Miljöpolitik på längden och tvären: 
Några synpunkter på svensk miljövård under 1900-talet s. 16).  
625 Thelander, J & Lundgren, L (1989:Nedräkning pågår: Hur upptäcks miljöproblem? Vad händer sedan?) 
skriver om detta på följande sätt: ”Samhället försöker ofta lösa nya problem med gamla lösningar. Samhället 
hinner inte ställa om sig i den takt problemen utvecklas […] Människors förmåga att forma och påverka miljön 
ökar snabbare än deras förmåga att utforma teknik och politik för att skydda den” (s. 12).  
626 Jasanoff, S (1992), s. 216f.  
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En produktiv osäkerhet – politiska intressen  
Det krävs ingen Ulrich Beck eller Stefan Jarl för att peka på det faktum att 
kemikaliesamhället vilar på en instabil grund, utan det räcker med att vända sig till 
de personer som utför miljögiftsövervakningen för att få höra detta (och sannolikt 
hade väl inte Beck och Jarl kunnat formulera sin kritik utan att de experter som 
ägnar sig åt problemen sagt just detta). Sådana påpekanden tycks emellertid ha en 
tendens att försvinna bortom, eller snarare till periferin av simulacrans kon-
trollerade rum.  
  Jag har tidigare i den här diskussionen beskrivit detta som ett sorts 
institutionaliseringsfenomen, det vill säga att den långtgående reflexivitet kring 
praktiska svårigheter att utifrån budget förverkliga (över)ambitiösa politiska 
uppdragsskrivelser, såväl som kring mer abstrakta, epistemologiska problem-
komplex, som kommer till uttryck i det empiriska materialet, inte tillåts mani-
festeras på institutionell nivå. Med andra ord att det inte finns utrymme inom 
miljögiftsövervakningens praktik för en reflexivitet kring sådana problem.  
  Detta är sant: det är svårt att se hur premissen om alltings fundamentala 
osäkerhet kan inkorporeras rent praktiskt i miljögiftsövervakningen. Samtidigt är 
det dumt att blunda för det faktum att det finns uppenbara intressen av att 
upprätthålla löftet om kontroll från Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens 
sida, att lova att det av riksdag och regering beslutade uppdraget faktiskt är möjligt 
att utföra. Om kemikaliesamhället finner sin politiska legitimitet i miljögifts-
övervakningens löfte om kontroll, så finner dessa myndigheter sin professionella 
legitimitet i löftet om att miljögiftsövervakningen fungerar.  
  Jasanoff skriver i sin artikel ”Contesting the boundaries in policy-relevant 
science” om hur kemikalieregleringen i Europa (till skillnad från i USA) utmärkts 
av att experter på området framgångsrikt hävdat vetenskapens auktoritet.627 Genom 
att hänvisa till vetenskapens oinskränkta roll som källa till objektiv sanning och till 
den egna oinskränkta rollen som expertis på området, har experterna därmed 
lyckats bevara kemikalieregleringen som ett ”opolitiskt” område, där experten 
utifrån vetenskaplig kunskap har att bestämma vad som bör förbjudas och inte.   
  Det är enkelt att se hur det här förhållandet kan tjäna två intressen samtidigt: 
både expertens, vars professionella särställning garanteras, och politikerns, som 
legitimt kan hänvisa ansvaret för kemikalieregleringen till expertmyndigheter. Det 
är också enkelt att se vilken potens det svenska miljögiftsövervakningssystemet får 
genom en sådan expertauktoritet: eftersom problemformuleringsprivilegiet ligger 
hos de miljögiftsövervakande myndigheterna mer eller mindre exklusivt, blir det 
givetvis svårt att underminera systemet.  
  Det är särskilt intressant att beakta hur den fundamentala osäkerheten på 
området blir produktiv ur ett kontrollperspektiv. Dels handlar det om samma 
funktion som den Jasanoff identifierar när hon skriver om erkännanden av 
osäkerhet som en specifik riskregleringsmekanism. 628  Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen lovar att de osäkerheter som miljögiftsövervakningen och 

627 Jasanoff, S (1987), s. 225f. 
628 Jasanoff, S (1999): “Songlines of risk”, s. 144f. 
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kemikaliekontrollen ställs inför kan överbryggas i en framtid, så länge som 
medeltilldelningen inte krymper. Därmed behåller myndigheten sin professionella 
legitimitet, och miljögiftsövervakningens löfte om kontroll är intakt. Enligt denna 
logik kan varje identifiering av en osäkerhet också betraktas som framsteg – det är 
bättre att veta att man inte vet, än att inte veta alls. Dels kan osäkerheten också 
fungera som resurs genom dess generalitet: om man är osäker på Naturvårdsverket 
och Kemikalieinspektionen, så är man troligen mer osäker i alla andra läger. Lite 
paradoxalt kan osäkerhetens utbredning på området därmed också stärka de 
övervakande myndigheternas auktoritet; det finns ingen som vet bättre.  
  Den sistnämnda aspekten utgör en intressant kontrast till fallet med 
amerikanska EPA, som beskrivits av Jasanoff i artikeln ”Science, politics and the 
renegotiation of expertise at EPA”.629 Jasanoff visar att i den regulatoriska miljö 
som råder i USA har den allt genomsyrande osäkerheten utgjort ett väldigt problem 
för EPA. Konkurrerande intressen har utnyttjat det faktum att varje vetenskapligt 
påstående angående en kemikalie eller annan substans i regel kan ifrågasättas på 
rationella grunder, eftersom påståendena oftast rymmer stora osäkerheter. För EPA 
har således osäkerheten utgjort en negativ faktor ur kontrollsynpunkt. Sådana 
problem uppstår sällan för Naturvårdsverket, vilket är logiskt med tanke på att man 
inte har samma regulatoriska uppdrag som den amerikanska motsvarigheten, men 
inte heller på Kemikalieinspektionen. Det råder ingen tvekan om att det svenska 
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen åtnjuter en vetenskaplig auktoritet 
som radikalt skiljer sig från den som enligt Jasanoff tillmäts amerikanska EPA.630 
Det förefaller alltså som att osäkerheten i det svenska kontrollsystemet enbart har 
en produktiv funktion, aldrig en negativ. Osäkerheten kan ju aldrig bli något värre 
än just osäkerhet. Så fort den förvandlas till något annat, en farhåga, en liten bit 
information, så har den blivit kunskap, och därmed har den trätt in i den värld av 
simulacra som är miljögiftsövervakningens.  
  Jämförelsen med det amerikanska fallet är intressant även ur en annan aspekt. I 
Jasanoffs historieteckning befinner sig industrin i ett antagonistiskt förhållande till 
EPA och söker utnyttja den vetenskapliga osäkerheten på området för att 
underminera organisationens auktoritet. Bristen på sådana konfliktsituationer i 
Sverige kan ha flera förklaringar - nyss berördes de svenska myndigheternas 
starkare vetenskapliga auktoritet. Vidare bör nämnas den svenska kemiska 
industrins relativa litenhet och svagare styrkeposition i förhållande till övervakande 
myndigheter i jämförelse med den amerikanska motsvarigheten. 631  Därtill bör 
ytterligare ett perspektiv läggas. Legitimeringen av kemikaliesamhället som sker 
genom löftet om en fungerande miljögiftsövervakning är viktigt inte bara för 
regering och stat, utan även för industrin. Genom den institutionaliserade kemi-
kaliekontrollen sätts även en godkäntstämpel på alla de företag som håller sig inom 
reglerna (eller snarare de som inte beläggs med att bryta mot dessa), vilket torde 
tjäna som en stark drivkraft för att uppfylla de relativt enkla förpliktelser det 

629 Jasanoff, S (1992), passim.  
630 Se t.ex. Löfstedt, R (2003): “Swedish chemical regulation: An overview and analysis.” 
631 Löfstedt, R (2003), s. 416. 
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svenska miljöregelverket medför. Miljögiftsövervakningen blir på så vis för den 
svenska kemikalieindustrin en möjlighet istället för ett hot.632 
 

Konsumtion och kontroll - Naturen som simulacrum och upphävandet av 
paradoxer 
En motsättning som dykt upp i det empiriska materialet, framförallt inom SOUer, 
propositioner och hos Kemikalieinspektionen, gäller den mellan föreställningen om 
individuellt konsumentansvar som en viktig dellösning på kemikalieproblematiken 
och insikten om problemområdets komplexitet. Mot bakgrund av kemikalie-
marknadens omfattning och den osäkerhet som präglar området framstår idén om 
en aktivt ansvarsfull, medveten och ekologiskt hållbar konsument som orimlig. Jag 
har tidigare i avhandlingen utrett kontradiktionerna inom den idén och ska inte 
upprepa eller utveckla detta, utan sätta in den i en teoretisk ram för att ge ytterligare 
en förklaring till kemikaliepolitikens utformning.  
  Baudrillard förklarar i sin bok The Consumer Society att konsumtionssamhället, 
i motsats till vad den gängse myten om självuppfyllelse och subjektets frigörelse 
genom konsumtion gör gällande, inte alls drivs av en hedonistisk princip, utan i 
minst lika hög grad som föregående former av industrisamhällen bygger på en 
omfattande disciplinering. Skillnaden är såklart att disciplineringen nu (primärt) 
syftar till att prägla människor till konsumenter, och inte till arbetskraft. Baudrillard 
framhåller kreditsystemet som kanske det främsta exemplet på denna disciplinering 
förklädd till frihet; under parollen av utökade handlingsmöjligheter för individen 
och frigörelse från sparandets och hushållandets bojor, förstärker krediten i själva 
verket sparandets logik hos konsumenten. 633  
  Vidare, menar Baudrillard – och detta är egentligen det viktiga – innebär 
frigörandet av konsumtionens krafter inte på något vis (vilket, återigen, går på tvärs 
mot vad marknadens ideologi gör gällande) att behovet för staten att kontrollera 
medborgarna minskar. Förhållandet är i själva verket det motsatta, och innebär för 
Baudrillard att konsumtionssamhället i sin fundamentala logik är ett samhälle av 
begränsning:  
 

Consumption is, therefore, a powerful element of social control (by the atomization of 
consuming individuals), but by that very fact it brings with it a need for ever greater 
bureaucratic constraint on the processes of consumption – which will as a 
consequence be exalted more and more energetically as the realm of freedom. There is 
no escaping from this circle.634  
 

Inom konsumtionssamhället finns det alltså inte någon primär motsättning mellan 
konsumtion och en styrande stat, vilken skulle kunna förklara idén om 

632  Se också Duit, A (2002): Tragedins institutioner: Svenskt offentligt miljöskydd under trettio år, om 
kompromissen som låg bakom instiftandet av 1969 års miljöskyddslag. Utan vissa kritiska eftergifter beträffande 
koncessionssystemets uppbyggnad, menar Duit, hade industrin sannolikt varit svår att förmås att godkänna 
lagarbetet (s. 114).   
633 Baudrillard, J (1998): The consumer society: Myths and structures, t.ex. s. 81ff.  
634 Baudrillard, J (1998), s. 84 (kurs. i original). 
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konsumentmakt som en eftergift från statens sida på ideologiska grunder. Beck 
formulerar ungefär samma tes som Baudrillard ovan; de krafter som frigörs under 
industrisamhällets successiva faser ställer, i motsats till vad den marknadsliberala 
ideologin gör gällande, allt större krav på en aktivt ingripande och styrande stat.635 
I linje med detta kan således överföringen av en del av ansvaret på den individuella 
konsumenten betraktas som ett styrningsförsök av många, snarare än det enda 
tillgängliga alternativet för en stat som resignerat inför marknadsliberalismens 
ideologi. Det finns emellertid mer än så att säga inom ramen för den här analysen.   
  Anledningen, menar Baudrillard, att den fria marknadens ideologi inte i någon 
avgörande utsträckning står i vägen för en stark stat, är att det inom konsumtionens 
paradigm inte finns några direkta antiteser förutom på en ytlig, ideologisk nivå.636 
Detta förhållande förklarar också, vidare, den potentiellt destruktiva kraften i 
konsumtionskapitalismen, vilken enligt Beck är en systemimmanent destruk-
tivitet.637 I brist på motkrafter finns det bara en, till synes, ändlös intensifiering.638  
  Det till synes antagonistiska förhållandet mellan naturen och konsumtions-
kapitalismen borde kunna aktualisera den ekologiska rörelsen som en antites till 
konsumtionen. Baudrillards analys av tecknens och simuleringarnas primat inom 
det senindustriella samhället upphäver emellertid varje möjlighet för sådana 
motsatsförhållanden att få fäste. Där alla budskap/tecken rör sig inom samma 
utplanade betydelsehorisont finns det aldrig möjlighet att förankra en mening 
djupare än någon annan; motsägelser upphör att existera och ersätts istället av 
skillnader. Inom detta system, som är ett system av tecken och därmed ett 
språksystem, upphävs möjligheten till en fundamental förändring, vilket förutsätter 
en utmaning av systemets logik:  

 
Let us say that at this ideological level, contradictions can always break out again. But 
the system can count much more effectively on an unconscious mechanism of 
integration and regulation. And this […] consists precisely in involving individuals in 
a system of differences, in a code of signs. Such is culture, such is language, such is 
‘consumption’ in the deepest sense of the term. What is politically effective is the 
creation not of a situation in which contradiction is replaced by equality and 
equilibrium, but of one in which contradiction is replaced by difference. The solution 
to social contradiction is not equalization, but differentiation. No revolution is possible 
at the level of a code – or, alternatively, revolutions take place every day at that level, 
but they are ‘fashion revolutions’, which are harmless and foil the other kind.639  

 
Sett utifrån en miljöpolitisk horisont innebär detta att appeller till miljöns och 
naturens värde förlorar sin kraft i samma ögonblick som de träder in i konsum-
tionssamhällets teckensystem:  

 
The same general schema emerges: on the one hand, nature and human labor are 
disengaged from their archaic constraints, liberated as productive forces and as objects 

635 Beck, U (1995): Ecological politics in an age of risk, s. 73-110. 
636 Baudrillard, J (1998), s. 69-86.  
637 Beck, U (1995), s. 67-69.  
638 Se även Luke, T (1999): Capitalism, democracy, and ecology: Departing from Marx, s. 59-87.  
639 Baudrillard, J (1998), s. 94 (kurs. och fetstil i original). 
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of a rational calculus of production. On the other, the whole environment becomes a 
signifier, objectified as an element of signification. Functionalized and liberated from 
all traditional implications (religious, magical, symbolic), it becomes the object of a 
rational calculus of signification.640  

 
Detta ligger också väl i linje med Becks resonemang om en förfelad natursyn, som 
stipulerar som ouppnåeligt mål ett utopiskt naturtillstånd vilket genom sin existens 
underminerar chansen till en i ordets rätta bemärkelse proaktiv miljöpolitik:  

 
Today more than ever, now that it no longer exists, “nature” is being rediscovered and 
pampered. […] The high esteem in which it is held corresponds to the devastation and 
loss, and draws from memory a “nature” that is anything but natural. This does not 
merely concern epistemological questions: opportunities for political action, arising 
from the despoliation of “nature” as a domestic social phenomenon, are lost.641  

 
Det förefaller mig fullt rimligt att förklara exempelvis miljömålet Giftfri Miljö mot 
bakgrund av Baudrillards och Becks idéer om en mytisk natur.642 Det stämmer 
givetvis att flera av målsättningarna inom det här målet, och flera andra av 
miljömålen, är satta som riktmärken och inte som några mål som rent faktiskt kan 
infrias. Enligt mig ligger det emellertid just i denna diskrepans mellan vad som 
upplevs som möjligt att uppnå och vad som anses vara viktigt att uppnå en 
iögonfallande obalans. Det faktum att målet är omöjligt att uppnå är inte i sig så 
intressant som det faktum att det överhuvudtaget formulerats. Det är, vill jag hävda, 
intressant i egenskap av löfte, som utsaga om kontroll och även ambition. Därmed 
blir själva målet ett simulacrum: tomt på faktiskt innehåll men ändå 
betydelsebärande.  
  Framförallt, menar jag emellertid, är miljömålet intressant i relation till andra 
idéer inom miljöpolitiken och inom politiken i allmänhet, idéer som det rent logiskt 
borde befinna sig i motsättning till men som det tydligen ändå kan samexistera 
med. Inom ramen för Baudrillards konsumtionsanalys framstår motsättningar på 
den här nivån som relativt ointressanta, eftersom de inte utgör motsättningar på en 
grundläggande, systemlogisk nivå. Samexistensen mellan utopiska mål vilka 
logiskt torde förutsätta en minskad konsumtion, och idéer som bygger på fortsatt 
konsumtion är ytterst sett inte alls paradoxal inom konsumtionens paradigm, 
eftersom allt i princip är tillåtet på simuleringarnas och tecknens nivå. ”Naturen” 
som mytbild är inte alls, enligt den här förståelsen, ett hinder för fortsatt 
konsumtion och fortsatt kemikalieproduktion, eftersom den endast existerar (liksom 
allt annat i det postmoderna/senmoderna samhället) som en bild bland alla andra, 
och inte som något som på allvar kan hota konsumtionens logik. Detta är vad 
miljögeografen Erik Swyngedouw är inne på när han i Becks efterföljd identifierar 
idealiseringen av Naturen som ett hinder för en riktigt verksam miljöpolitik: 

 

640 Baudrillard, J (1981): For a critique of the political economy of the sign, s. 186f. 
641 Beck, U (1995), s. 38.  
642 Deras analyser skiljer sig åt avsevärt ontologiskt, men det har ingen relevans för mitt resonemang här.  
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Indeed, a politics of sustainability, predicated upon a radically conservative and 
reactionary view of a singular – and ontologically stable and harmonious – Nature is 
necessarily one that eradicates or evacuates the ‘political’ from debates over what to 
do with natures […] The fantasy of ‘sustainability’ imagines the possibility of an 
originally fundamentally harmonious Nature, one that is now out-of-synch but, which, 
if ‘properly’ managed, we can and have to return to by means of a series of 
technological, managerial, and organizational fixes.643 

  
Därmed bör vi alltså ytterst inte heller betrakta idén om den fria och ansvariga 
konsumenten varken som ett resultat av en stat som resignerar inför starka intressen 
(kemikalieindustrin, WTO etc) eller marknadsliberalismens totala dominans över 
alla andra hänsynstaganden. Idéns motsägelsefullhet ska snarare betraktas som en 
följd av att det är omöjligt att inom konsumtionssamhället förhålla sig till 
medborgaren som något annat än konsument, inte därför att hon bestämts så av 
liberala ideal, utan av systemets logik. Det finns inte heller inom ramen för den här 
analysen någon fundamental motsättning för staten mellan att förmedla varnande 
budskap till medborgaren om kemikaliers farlighet och hennes ansvar för att ta 
detta i beaktande när hon gör sina inköp, å ena sidan, och att å andra sidan tillåta en 
ständigt ökande kemikalieproduktion. Precis på samma sätt som kreditsystemet i 
Baudrillards förklaring har den paradoxala effekten att förstärka den logik den 
nominellt sett ska underminera eller upphäva, det vill säga sparandets logik, är det 
möjligt att betrakta systemet med varningslappar och produktmärkning om enskilda 
kemikalier som en paradoxal förstärkning av produktions- och konsumtionslogiken. 
Detta eftersom budskapet som förmedlas är att kemikalier i stort inte är ett 
problem, så länge som konsumenten håller sig inom det väldigt enkla och tydliga 
regelsystem som myndigheterna satt upp.  
  Samma tendens av paradoxal förstärkning märks även på andra håll i systemet. 
Inte minst är det viktigt att framhålla hur den framträder inom företagsvärlden. Det 
ska nämligen påpekas att ett företag mycket väl kan försättas i ekonomiska 
svårigheter och rentav konkurs till följd av en restriktiv reglering av ett kemiskt 
ämne. Kemikalieinspektionen som myndighet är inte, även om det ingår i dess 
uppdrag att alltid ta hänsyn till ekonomiska aspekter också, en lam aktör som sitter 
i knäet på den kemiska industrin. Därför kan också bilden skapas, och upprätt-
hållas, av den svenska kemikaliepolitiken som progressiv och restriktiv när det 
gäller produktionstillåtelser, och den kemiska industrin kan uppleva sig särskilt hårt 
hållen vid en internationell jämförelse. 644 På en aggregerad, samhällelig nivå är 
emellertid produktions- och konsumtionslogikerna ohotade och den regulatoriska 
logiken satt på undantag, vilket innebär att ett konkursutsatt företag alltid kommer 
att ersättas av ett nytt, eller flera nya, ett fenomen vi känner till under begreppet 
creative destruction. På så vis kan alltså varje hård reglering av ett enskilt ämne 
paradoxalt nog tjäna till att förmedla intrycket av ett väl fungerande regulatoriskt 
system, vilket kan tas som intäkt på att produktionen kan tillåtas stegras utan 
problem.   

643 Swyngedouw, E (2006): “Impossible ‘sustainability’ and the post-political condition.” Ingår i antologi (se 
referenslista), men citerad ur en opublicerad, opaginerad version.   
644 Se t.ex. Löfstedt, R (2003).  
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  För att återgå till konsumentens status och roll inom den förda kemikalie-
politiken: den kunskap som förväntas av konsumtionssamhällets subjekt har alltid 
varit endast ytlig kunskap, snarast en orienteringsförmåga på tecknens marknad 
mer än en förståelse av några djupare samband. Konsumenten ”interpelleras” från 
alla håll och kanter med olika konsumtionsimperativ (motiverade utifrån moral, 
trend, frihet, patriotism etcetera), i vad som utgör en ström av budskap där det ena 
svårligen kan differentieras från det andra.645 Svårigheten för individen att utröna 
vad som döljer sig bakom rättvisemärkningar och ekomärkningar av olika slag är 
stor; när det gäller kemikalier, som idag finns överallt, förefaller den närmast 
oöverstiglig.  Därmed framstår också idén om en kemikaliemedveten konsument 
som helt kongenial med den underliggande systemlogik som Baudrillard beskriver; 
med miljömärkningen skapas några nya ord inom konsumtionens språk vilka det 
gäller för individen att tillgodogöra sig. Med de nya orden i sin vokabulär kan 
konsumenten handla rätt och med gott samvete (i förhållande till miljön, till sina 
barn), men det kommer inte för en sekund att minska kemikalieproduktionens 
ökning.  
 

Den svenska kemikaliepolitiken i nytt ljus? 
Av mina informanter, i andra studier och även av mig själv i föreliggande avhand-
ling har EU:s specifika byråkratiska logik och maktkonstellationer beskrivits som 
ett potentiellt hinder för svensk regleringsvilja och progressivitet på miljöområdet. 
Detta är förvisso ett viktigt problem, men minst lika viktigt tycker jag emellertid 
det är att framhålla det som min analys och ovanstående diskussion om kon-
sumtionssamhället visar, nämligen att Sveriges kemikaliepolitik trots allt genom-
syras av samma rationalitet som övriga EU-länders. När det kommer till 
progressivitet vad gäller inställning till försiktighetsprincipen är det fråga om 
gradskillnad snarare än artskillnad i den politiska logiken. Sådana artskillnader kan 
vara nog så viktiga; till exempel är det troligt att ett land med stark 
kemikalieindustri som exempelvis Tyskland skulle vara redo att tillåta betydligt fler 
problematiska ämnen än Sverige (eller kanske snarare tvärtom, att Sverige skulle 
vara redo att förbjuda eller reglera betydligt fler ämnen än Tyskland).646 I ett större 
perspektiv framstår emellertid den grundläggande inställningen till reglering och 
kemikalieproduktion i Sverige som likartad den som finns i övriga EU; kemikalie-
industrin bör hämmas i minsta möjliga mån, eftersom kemikalier behövs i 
samhället. Konsekvensen av denna grundinställning är en politik som i stor 
utsträckning bygger på förhoppningen om kemiska ämnens ofarlighet, snarare än 
vetenskapligt garanterad ofarlighet.  
  Därför finns det anledning att inte bara, som ofta görs när den svenska kemi-
kaliepolitikens historia beskrivs (inte minst i propositioner och statliga utred-
ningar), peka på den unikt progressiva aspekten av svensk lagstiftning på området 

645 Bauman, Z (2007): Consuming life, s. 52. Begreppet är från början Louis Althussers.  
646 Se t.ex. Löfstedt, R (2003), s. 419, för Tysklands inställning till EU-kommissionens White Paper ”Strategy 
for a future chemicals policy”. 
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och landets avantgardeposition i regleringsfrågor.647 En sådan historieskrivning är 
inte felaktig men alltför ensidig, då den underlåter att samtidigt belysa den andra 
sidan av myntet, nämligen det faktum att trots regulatoriska åtgärder och 
forskningsinsatser som relativt sett är otvivelaktigt progressiva och ett resultat av 
pionjärarbete, så har kemikalieproduktion och kemikalieimport tillåtits öka till en 
nivå som innebär att det faktiska kunskapsunderskottet, om det nu är möjligt att tala 
i så absoluta termer, idag kan anses vara avsevärt större än vad som var fallet för 
trettio år sedan.648 I den aspekten är Sveriges kemikaliepolitiska historia mer lik än 
olik andra konsumtionssamhällens.  
 

Vad annars?  
En av avhandlingens mest kritiska punkter som jag ser det (och även en av de 
punkter där jag inser att jag mest öppnat för kritik mot avhandlingen) gäller min 
identifiering av en potentiell rollkonflikt hos miljögiftsövervakningens utförare, 
mellan att vara statens och samhällets tjänare. Eftersom det är min slutsats av 
föreliggande undersökning att kemikaliepolitiken i Sverige till stor del bygger på 
icke-kontroll, har jag ställt frågan om de som utför övervakningen i själva verket 
borde göra mer för att uppmärksamma allmänhet och politiker på detta faktum.  
  Mitt svar på denna fråga måste slutligen bli nekande, utifrån argumentet att 
själva idén om icke-kontroll är irrelevant inom miljögiftsövervakningens 
systemlogik. Dock finns det mer att resonera kring på det här spåret, eftersom 
själva aktualiserandet av ansvarsfrågan implicerar möjligheten till ett alternativ, en 
samhällsform som på ett teoretiskt plan skulle kunna ersätta det Beck kallar för 
kemikaliesamhället. Diskussionen om ansvar skulle vara ofullständig utan en 
diskussion också av möjliga alternativ, vilket därför detta avslutande avsnitt 
kommer att ägnas.  
  Baudrillard förklarar i sin Marx-kritik The mirror of production att det 
egentligen inte finns några alternativ till konsumtionskapitalismen, så länge denna 
kontrollerar den kod vilken genomsyrar samhället. 649  Det är omöjligt, menar 
Baudrillard, att formulera en riktig kritik av systemet eftersom det under den 
konsumtionskapitalistiska koden inte finns några referenter att förankra i; allt är 
löst flytande tecken som bara kan konsumeras.   
  Ingolfur Bludhorn fortsätter på Baudrillards linje när han skriver om miljö-
politik i det senindustriella samhället som en simuleringens politik.650 Han ställer 
det senare begreppet i kontrast till det mer använda symbolpolitik, vilket han menar 
tappat sin giltighet sedan dess implicerade Andra – den autentiska politiken – 
försvunnit som verklig referent. Autentisk politik som idé har inte längre någon 
som helst förankring i verkligheten, menar Bludhorn; ingen tror på den, och den är 
inte heller möjlig att genomföra, varken politiskt eller tekniskt/vetenskapligt. Ändå 
lever begreppet kvar som en tom symbol, som en del av den miljöpolitiska 

647 Se t.ex. Löfstedt, R (2003); Proposition (1998): Svenska miljömål: Miljöpolitik för ett hållbart Sverige. 
648 Se t.ex. Thelander, J & Lundgren, L (1989), s. 47.   
649 Baudrillard, J (1975): The mirror of production, t.ex. s. 17-20.  
650 Bludhorn, I (2007): “Sustaining the unsustainable: Symbolic politics and the politics of simulation”, passim. 
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retoriken. All miljöpolitik som ägnas åt de stora, komplexa ödesfrågorna (kärnkraft, 
klimatförändringar mm.) är tomma på innehåll, och handlar enbart om att simulera 
autentisk politik. Anledningen, förklarar Bludhorn, är dels att konsumtions- och 
tillväxtparadigmet är så starkt att inget tillåts hota det – ingen, varken politiker eller 
medborgare, vill på allvar förändra någonting – och dels att vetenskapen faktisk 
inte har några lösningar på flera av de problem våra samhällen ställs inför; vi vet att 
problemen finns men inte vad vi ska göra åt dem. På så vis, menar han, handlar all 
miljöpolitik om att ”sustain the unsustainable”.651  
  Mycket i den här Baudrillardska analysen får tyngd av fynden i föreliggande 
undersökning. Inte minst idén om konsumenten som en viktig aktör i förändringen 
till ett hållbart samhälle, framstår som en föreställning som saknar referent, en 
grundlös tanke, ett simulacrum. Därtill vittnar den i allra högsta grad om konsum-
tionsparadigmets hegemoni, vilket övervakningssystemet i stort är ett framstående 
exempel på. Kemikalieproduktionen tillåts öka i frihandelns och marknads-
liberalismens namn, trots att våra övervakande myndigheter faktiskt säger att de 
endast har resurser att hålla koll på några få procent, och detta endast bristfälligt.  
  Mot den bakgrunden förefaller det rimligt att betrakta Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionens respektive myndighetsprofiler som ett utslag av en 
dominerande kod, vilken inte tillåter verkliga alternativ. 652  De lakuner eller 
meddelanden från ”det undermedvetna”, som jag tidigare kallade dem, kan tolkas 
just som uttryck för kodens dominans. Med risk både för att klyva hår och att 
öppna för en hönan-och-ägget-diskussion, skulle jag emellertid vilja hävda att det 
som Baudrillard vill hänföra till en grundläggande, konsumtionskapitalistisk kod, 
åtminstone inom ramen för min begränsade undersökning, mer passande kan 
identifieras som en kontrollens kod. Baudrillard kan mycket väl ha rätt i att det som 
ytterst förklarar mina fynd är en sådan konsumtionskod, men den yttrar sig på mitt 
undersökningsområde främst som en kontrollens kod.   
  Med detta menar jag en förståelsehorisont som förutsätter kontroll, helt analogt 
med ett språk som saknar ord för vissa fenomen (i linje med Baudrillards 
strukturalistiska tankemönster); det enda som finns och det enda som kan finnas är 
kontroll, idén om det okontrollerbara saknar referent. Detta är precis vad Jasanoff 
också förklarar genom sin metafor om den moderna vetenskapens olika 
”Songlines” som används för att tolka det osäkra, och vilka i princip utesluter, eller 
åtminstone pacificerar, själva osäkerhetsdimensionen. 653  Beck uttrycker samma 
idéer i sin analys av den statistiska riskkalkylens funktion.654   
  Därmed är vi inne på vad jag tror är nyckeln för att förstå kemikalieöver-
vakningens logik generellt. Föreställningen om det okontrollerbara saknar referent i 
den meningen att den misslyckas med att få fäste, det finns ingen verklighet där ute 
i vilken den dominerande kontrollens kod erbjuder idén förankring. Det är 
emellertid viktigt att påpeka att även idén om kontroll saknar referent; det spelar 
ingen egentlig roll, för simuleringen av kontroll, vilka idag osynliga och oanade 

651 Bludhorn, I (2007), t.ex. s. 3. 
652 Se Baudrillard, J (1975), t.ex. s. 17-20; och Bauman, Z (1999), passim.  
653 Jasanoff, S (1999), s. 141-145.  
654 Beck, U (1995), t.ex. s. 92. 
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konsekvenser för miljön kemikalieproduktionen kommer att ha. Med andra ord: 
idén om kontroll saknar i lika hög grad som dess motsats förankring i verkligheten. 
Därmed är vi också inne på den del av risksamhällets logik som Baudrillards 
samhällsanalys kan förklara bättre än de flesta andra, nämligen det förhållandet att 
säkra svar om vilka risker som egentligen ligger i insatspotten är till stor del rena 
gissningar, det vill säga simulacra. I fallet med kemikalier är detta tydligare än 
kanske på något annat område; det ligger en stor sanning i att som Stefan Jarl kalla 
dagens kemikaliepolitik för ett gigantiskt experiment. Och, vilket är en kritisk 
poäng, i en sådan situation är bevis och säkra omdömen inte mycket mer värda än 
gissningar och förhoppningar. Detta är precis vad Beck kallar organiserad 
oansvarighet, ett helt produktions- och övervakningssystem och en 
kemikaliepolitik som ytterst bygger minst lika mycket på gissningar och grundlös 
optimism som något annat. I slutändan är det inte den vetenskapliga riskkalkylen 
som bestämmer kontrollens adekvans eller effektivitet, utan politiska beslut.   
  

Politikens potential 
Vad innebär då dagens förda kemikaliepolitik? För att återkoppla till nyss referera-
de artikel av Bludhorn, vill jag för det första hävda, att det inte handlar om att 
”sustain the unsustainable”. När det gäller kemikaliefrågan är sanningen istället att 
ingen vet vad som är unsustainable, men att systemet i stort, inkluderat politiker, 
konsumenter, övervakande myndigheter samt industri, agerar utifrån förutsätt-
ningen – under koden, om man så vill – om kontroll, hållbarhet. Det här fenomenet 
förklaras av Castoriadis, citerad av Bauman: ”All questions the society under 
consideration is capable of formulating can find a response within its imaginary 
significations, and those that cannot be formulated are not so much forbidden as 
mentally and psychically impossible for the members of that society.”655  
  Med detta sagt, om kodens (såväl kontrollens som konsumtionens) dominans, 
så finns det emellertid i slutänden ändå ingen anledning att gå så långt som 
Bludhorn, och påstå att simuleringspolitik är allt och autentisk politik inget. Min 
avsikt är inte här att gå i polemik mot Bludhorn, vars tankar har många förtjänster, 
utan att diskutera sådana aspekter av kemikalieregleringen och kemikaliepolitiken 
som förtjänar att diskuteras, och som Bludhorns idé om simuleringspolitik 
aktualiserar. En radikalt striktare tillämpad försiktighetsprincip bör, i min mening, 
alltid finnas med som åtminstone hypotetiskt alternativ vid diskussioner om 
kemikaliepolitik. Att därtill på förhand underkänna alla (hypotetiska) kursomlägg-
ningar i kemikaliepolitiken som ligger någonstans mellan en fullt ut tillämpad 
försiktighetsprincip (med största sannolikt för alltid en rent teoretisk hand-
lingsprincip) och dagens läge som en del av en ren simuleringspolitik, innebär ju i 
slutänden defaitism och punktering av all diskussion.  
  Det är idén om politiken som en charad, ytterst syftandes till att upprätthålla det 
konsumtionskapitalistiska paradigmet, vilken jag menar inte duger som förklarings-
modell av kemikaliepolitiken och, i förlängningen, kemikalieregleringen. Det är 

655 Bauman, Z (1999), s. 80. 
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inte så mycket bristen på vilja (att göra en grundläggande ekonomisk kursändring) 
som förklarar simuleringen, som omöjliggörandet av det okontrollerbara som idé; 
omöjlig såväl för politiker i riksdagen som för de regulatoriska experterna på 
Kemikalieinspektionen och miljöövervakarna på Naturvårdsverket.  
  Baumans analys av det senmoderna samhället i boken In search of politics kan 
användas för att belysa analysen av kemikaliekontrollen som gjorts i föreliggande 
avhandling. Bauman skiljer, i Castoriadis efterföljd, på ett normativt sätt mellan 
heteronomt och autonomt förnuft. 656 Ett samhälle som präglas av det förra vilar 
ytterst, implicit eller explicit, på tilltron till en makt eller försyn bortom den 
människoskapade, något transcendentalt eller metafysiskt. 657  Teokratin är det 
uppenbara exemplet på det heteronoma samhället, men Bauman beskriver även det 
senmoderna, västerländska, konsumtionssamhället i sådana termer. Trots den 
grundmurade föreställningen om att detta vårt samhälle är genomrationellt (och 
sekulärt), menar Bauman, så visar sig den politiska maktens tro på evig tillväxt och 
status quo – i trots mot alla vetenskapliga bevis på resursuttömning och varningar 
om systemkollaps – ytterst vila på något irrationellt, något transcendentalt. I 
kontrast härtill ställer han det autonoma samhället, vilket aldrig för ett ögonblick 
släpper det faktum för blicken att samhället är konstruerat av människan, och att det 
av denna anledning alltid är upp till människan att ta sitt ansvar och strukturera 
samhället på ett sätt som det autonoma förnuftet säger är ekologiskt såväl som 
socialt hållbart.  
  Mer av det samma, oförmåga att inkorporera framtiden i blickfånget och 
omöjligheten i att postulera alternativa världar är aspekter som utmärker det 
västerländska samhälle vi lever i idag, enligt Bauman. Det är just oförmågan att 
tänka i termer av genuina strukturreformer, att föreställa sig alternativ, som 
utmärker det samhälle som förlorat (eller aldrig ägt) sin autonomi. Min analys av 
den svenska kemikaliepolitiken kan väl förstås med denna samhällsdikotomi som 
bakgrund. Framträdande i den svenska kemikaliepolitiken, som har framgått i 
föregående kapitel, är nämligen just diskrepansen mellan å ena sidan explicita och 
implicita erkännanden om att kemikaliepolitiken är bortom kontroll, och å andra 
sidan den totala avsaknaden av mer genomgripande reformer som ett svar på detta 
förhållande. Det handlar alltså inte om en oförmåga att inom det här samhället göra 
intellektuella analyser av förhållandenas fundamentala osäkerhet – vilket givetvis 
både Baumans bok och föreliggande avhandling visar – utan om en oförmåga att på 
politisk nivå tänka i termer av genuin systemförändring.  Notera att det inte är min 
agenda att efterlysa sådana systemförändringar, utan att påtala avsaknaden av dem 
inom den tankevärld eller systemlogik som här har tecknats.   
  I slutänden förefaller det recept på åtgärder som föreskrivs av Beck för den som 
verkligen vill upprätta kontroll över kemikalieproduktionen, trots allt tämligen 

656 Bauman, Z (1999), s. 132-140. 
657 Thelander, J & Lundgren L (1989) beskriver samma fenomen på myndighetsverksamhetsnivå: ”Varje synsätt 
som pågått en tid bygget upp ett antal myter, dvs idéer eller synsätt som inte i första hand baseras på analys eller 
kunskap utan på tro. Det handlar om åsikter som använts så flitigt och så länge att de betraktas som sanningar. 
De har ofta fått karaktär av slagord. Just genom att de betraktas som sanningar är det viktigt att granska dem: 
visa att de ibland är tämligen ihåliga eller att de är beroende av en rad förbehåll” (s. 49).  
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rimligt: ”A throttling down of actions to an imaginable, controllable and 
responsible level”; 658  med andra ord en striktare tillämpning av försiktighets-
principen. Och en försiktighetsprincip i en verkligt meningsfull betydelse, menar 
jag, och troligen också Beck, skulle innebära att strypa tillförseln av kemikalier vid 
källan. Allt annat leder till en fortsättning på status quo, eller rättare sagt en 
fortsättning av en logik där de övervakande myndigheterna blir alltmer över-
belastade med ämnen att undersöka. Att identifiera upplösningen av den gordiska 
knuten som fortsatt byråkratisk expansion är, som Beck påpekar, en skenlösning, så 
länge kemikalier fortsätter att produceras i ständigt ökande volymer.659 Utökade 
resurser till Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket kan säkert endast göra 
nytta, men problemets kärna utgörs inte av resursbrist.  
  I vägen för en politisk insikt om problemets verkliga karaktär står, tror jag, en i 
grunden klassiskt positivistisk tro på möjligheten att på ett relativt oproblematiskt 
sätt separera policyskapande från objektiv vetenskap. 660  En av de viktigaste 
lärdomarna som finns att dra från Jasanoff och Beck (och många flera) är att det på 
områden med hög osäkerhet, som kemikalieområdet i allra högsta grad är, sällan 
går att ge definitiva besked om det ena eller det andra. En riskkalkyl är godtycklig i 
den bemärkelsen att den endast speglar ett mycket begränsat utsnitt av den större 
verklighet den ska användas för att säga någonting om, och därtill blir den politisk i 
samma ögonblick som den används för att motivera en åtgärd (eller frånvaro av 
åtgärd). Detta innebär i sin tur att det sätt på vilket försiktighetsprincipen tillämpas 
i vårt samhälle aldrig ytterst kan anses bygga på något annat än politik.661  
  I öronen på vissa låter detta sannolikt banalt, och på vissa andra riskerar det låta 
naivt relativistiskt. Jag menar emellertid att det kan behöva upprepas och 
understrykas så här i slutet på avhandlingen. Det är nämligen endast genom 
ignorerandet av den helt och fullt politiska anledningen till att kemikaliemarknaden 
idag förväntas växa med 330 % till år 2050, som detta kan tillåtas ske.  
  Jag tror att en stor del av förklaringen till kemikaliepolitikens innehåll (eller 
snarare, brist på innehåll) står att finna i den replikväxling jag tidigare refererade, 
mellan professorn och hans dialogpartner på Kemikalieinspektionens Forum För 
Giftfri Miljö i Stockholm 2011. Där den senare framhöll det faktum att dagens 
förda politik är en gissningens och den ogrundade förhoppningens politik, 
underströk den förre vikten av att alltid uttala sig med säkerhet, att ha obestridliga 

658 Beck, U (1995), s. 103. 
659 Beck, U (1995), s. 73-110. 
660  Den som finner Baudrillards analys av simuleringssamhällets logik övertygande, och därmed också 
obönhörlig, kan trösta sig med att det inte finns något, mig veterligen, i hans analys som säger, vilket Beck gör, 
att konsumtionskapitalism per definition måste leda till naturförstörelse. Tvärtom ligger det i hans teori snarare 
en motsatt tanke, att all typ av samhällelig förändring (inklusive alltså förbudet mot hela varugrupper) är möjlig 
under förutsättning att den inte hotar konsumtionens logik.  
661  När juristen Staffan Westerlund år 1971 kritiserar den då nytillkomna miljöskyddslagen för att, med 
avvägnings- och kompromisstanken som ledstjärna, öppna för en dominans av starkare (läs ekonomiska) 
intressen, trycker han på samma punkt som jag gör i mitt resonemang här. Att låta kemikalieregleringen 
bestämmas av en riskkalkyleringsprocess som i slutänden i princip placerar bevisbördan på de reglerande 
myndigheterna är inte mindre politiskt eller neutralt än om staten skulle gå in och fastslå tydliga gränser för hur 
många och hur mycket av varje ämne som får släppas ut i miljön, vilket är ungefär vad Westerlund efterlyser 
(Westerlund 1971 – Miljöskyddslagstiftningen och välfärden; refererat i Mårald, E, 2007, s. 50).  
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bevis på fötterna innan beslut fattas. Det inkonsekventa i dagens kemikaliepolitik är 
att denna handlingsprincip endast tillämpas på den regulatoriska sidan, medan 
kemikalieindustrin alltid åtnjuter ”the benefit of the doubt” in i det sista.  
   Det är just den utgångspunkt som företräds av professorn i fråga som, menar 
jag, upprätthåller den logik som idag styr kemikalieregleringen, det vill säga – 
något hårddraget – att om myndigheterna bara får lite mer pengar, och det ställs lite 
högre informationskrav på industrin, så kan vi så småningom uppnå en god balans 
mellan fri marknad och kontroll. Åsikten är fullt logisk (alltför logisk, för att 
parafrasera Nietzsche), och når just därför inte till roten av problemet, som likväl 
förblir väldigt lättgripligt: det produceras alldeles för många kemikalier för att 
övervakande myndigheter ska ha någon möjlighet att upprätthålla någon egentlig 
kontroll över dem. Lars Lundgren, dåvarande avdelningsdirektör på Naturvårds-
verket, skrev 1989 i sin till stora delar starkt kritiska översyn över den svenska 
miljöpolitiken, om det farliga i ett sådant förhållningssätt: ”Kunskap är inte 
tillräckligt. Det är skillnad på att veta och att göra. Man har överskattat forsknings-
resultatens betydelse för miljövårdsarbetet och underskattat svårigheterna att tolka 
forskningsresultaten och omsätta dem i handling. ’Vad betyder det? Måste vi göra 
något? Vad?’”662 Med andra ord: det som behövs är en aktiv reglering som utgår 
från osäkerhet, inte en passiv reglering som inväntar kunskap.663  
  Den som oroas av dagens förda kemikaliepolitik och önskar se en kursändring 
mot större försiktighet måste vara redo att ta ställning till frågan om vad hon kan 
erbjuda för alternativ. Går det till exempel att föreställa sig något sådant som ett 
kemikaliefritt samhälle, bortsett från på ett rent utopiskt plan? Det faktum att ett 
alternativt samhälle med färre kemikalier ter sig otänkbart för stunden kan få frågan 
om det politiska upprätthållandet av nuvarande ordning att te sig ointressant; om 
det ändå saknas alternativ så är det väl tämligen lönlöst att uppehålla sig vid en 
analys av systemets ideologiska underbyggnad? Men givetvis är detta en förfelad 
tankegång, eftersom det redan vid identifieringen av kemikaliepolitiken och över-
vakningssystemet som just politik, som ideologiskt underbyggd, förutsätts andra 
möjligheter. Det förefaller också föga fruktbart att stanna vid att konstatera att 
kemikaliesamhället är politiskt orubbligt. Istället bör detta förhållande, alltså 
kemikaliesamhällets stabilitet, granskas närmare. Är det inte möjligt att betrakta 
detta som politisk kontroll i dess mest potenta form? Produktionen av kemikalier 
och andra ämnen har alltsedan 1960-talet kunnat formuleras som ett potentiellt 
problem i Sverige. Därmed står det klart att produktionen av kemikalier och andra 
miljöfarliga substanser inte alls är en opolitisk fråga, om det nu går att föreställa sig 
något sådant. Det politiska svaret på det här problemet har sedan decennier bestått i 
ett miljöövervakningssystem som ofta framhålls som unikt sofistikerat. Miljögifts-
problemen formuleras nu av samma system som övervakar dem, och eftersom allt 
som faller inom dess sökljus därmed också utsätts för dess kontroll är det svårt att 
föreställa sig ett problem som skulle kunna underminera kontrollsystemet. Inom det 
här systemet är det fullt möjligt att erkänna att det finns ett enormt mörkt område 

662 Lundgren, L (1989), s. 95. 
663 Thelander, J & Lundgren, L (1989), s. 27ff., resonerar också kring detta. 
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som ingen känner till och som kanske inte alls går att kontrollera, men ur ett 
politiskt kontrollperspektiv spelar detta ingen roll. Med andra ord kan vi säga att 
miljögiftsövervakningen har två sidor: den rymmer i sig en potential till 
samhällelig kontroll, i bemärkelsen att den för samhället ger löftet om kontroll över 
kemikalier och miljögifter, vilken utgår från dess andra sida, nämligen kontrollen 
av naturen. Den förra är på inget vis korrelerad med den senare, vilket bevisas av 
just detta faktum, att experter kan påpeka att kontrollen är i vissa avseenden 
obefintlig, utan att systemet för den sakens skull undermineras.  
  Jag menar emellertid att det inte alls är nödvändigt, eller ens rättvist, att 
avkräva en person som kritiserar den förda kemikaliepolitiken ett tydligt formulerat 
samhällsalternativ. Om sådana alternativ överhuvudtaget kan bli aktuella, så måste 
de vara föremål för en diskussion som ligger i framtiden. Det som kritiker av 
rådande ordning, såsom nyss refererade ordföranden för SNF, med rätta kan 
efterlysa utan att behöva stipulera alternativa världar är en fördjupad och mer 
nyanserad debatt, vilken idag saknas.  I fallet med kemikalier innebär osäkerheten 
och bristen på konkreta hotbilder att den moraliska frågan svårligen låter sig 
formuleras. För mig, nu när avhandlingsskrivandet lider mot sitt slut, står det klart 
att det som i själva verket framstår som otillfredsställande med Sveriges (och jag 
vågar påstå, alla länders) kemikaliepolitik inte är skillnaden mellan den kontroll 
som – ibland explicit och ibland endast implicit – utlovas i officiella 
miljöövervakningsrapporter och i miljöpropositioner, och den kontroll som i 
praktiken utövas. Det som för mig får kemikaliekontrollen att framstå som 
otillfredsställande är att dess moraliska dimension sällan eller aldrig blir del av 
debatten (eller, klumpigare men mer korrekt uttryckt: den moraliska dimensionen 
av det förhållandet att kemikaliekontrollen inte gör vad kemikaliepolitiken lovar). 
Ett erkännande om att kemikaliepolitiken bygger på gissningar hade också klarlagt 
politikens moraliska underbyggnad. Detta hade förvisso inte gjort 
kemikaliekontrollen i sig mer tillfredsställande, men väl diskussionen om den 
politik som den utgör en del av.  
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Summary 
 
In the thesis I have set out to investigate into the logic of the Swedish control of 
chemicals, as performed by the two governmental agencies most central to this 
undertaking: The Environmental Protection Agency and the Chemicals Agency. As 
a background to the study of the agencies, I have analysed the official political 
discourse of the control of chemicals from a historical perspective, in order to 
contextualize and deepen the understanding of chemicals regulation as a system of 
control. In this summary, I will present and discuss the main findings of the thesis, 
after a brief presentation of the research area, methodology and theoretical 
perspectives.     
    

The chemical society 
The production and use of anthropogenic substances have more or less always been 
an intricate part of the industrial society. However, even though they have been 
with us since the railroad, the developed countries have seen a dramatic shift of 
gears in the production and proliferation of chemicals. Today, man-made 
substances are - literally – ubiquitous: they are in the receipts we receive when 
shopping, they are in most food products, they are used in the making of clothes; 
the list could go on infinitely. From time to time, we also hear news of a totally 
new kind of technology – most recently nanomaterials – that transcends the 
common definitions of chemicals, and which thereby expands our understanding of 
“anthropogenic substances”. What these substances and materials all have in 
common, I would argue, are two aspects: they are taken to be useful to society and 
therefore indispensable, and at the same time they signify a vague, hidden kind of 
risk. This is the contradiction inherent in the chemical society in which a large part 
of the world now live, and which is characterized by its thorough dependence on 
chemicals. The fact that we are growing increasingly dependent on its functions, 
while at the same time we are regarding it as a potential threat, is what makes the 
chemical entity the symbol par excellence of late industrial society. In it is 
discernible all at once all the characteristics of this societal logic: the consumption 
dynamic, leading to ever increasing proliferation of (chemical) products, the 
technological prowess, leading to new inventions and further proliferation, the 
vague threat of man-made risks, and the gearing of social institutions towards 
controlling this perceived risk. This social logic, simultaneously giving birth to the 
imperative to control, and risks that are inherently impossible to control, is what the 
German sociologist Ulrich Beck aptly terms the “Gordian Knot” of late industrial 
society.664 
  Every so often, we hear warnings of a new chemical having been identified as a 
possible threat; a threat to the environment, to children, to pregnant women, or 
something else. In Sweden – which is hardly unique in this – such warnings 

664 Beck, U: Ecological politics in an age of risk, p. 39. 
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resonate with experiences in the preceding four decades of episodes where the 
possible threat of chemicals to the environment has been made clear for all to see. 
The environmental awakening started with PCB, DDT and mercury in the 1960:s, 
and since then risks associated with chemicals have been a constant, if not always 
prioritised, item on the environmental agenda.  
  Yet, at the same time, only very rarely the incidents and the anecdotal evidence 
of a fundamental, systemic risk are added up and aggregated to a comprehensive 
analysis of what the chemical society really is. Significantly, the very term I 
employ here – chemical society – is only available to me through just such an 
analysis, which to me illustrates the value in that kind of research. However, my 
reason for pointing out this fact is not to make a statement on research policy, but 
to highlight the curious status of the chemical entity in the chemical society. 
Despite its recurrence as an evident environmental and health menace, its 
fundamental role in society is only rarely made the object of serious discussion. 
The Swedish sociologist Erland Mårald, gives an illustrative account of how 
environmental accidents involving chemicals, are commonly interpreted as 
exceptions despite all evidence pointing to such incidents being a recurrent feature 
of late industrial society. Mårald reiterates some common themes in the official 
debate following the environmental scandal at Hallandsåsen in the middle of the 
nineties. One such theme, explains Mårald, was to explain the incident as an 
“unnecessary failure of organization, really belonging to an age gone by.”665 
  This contradictory character of chemicals, between being something ubiquitous 
and a necessary part of our society, and being something man-made, dangerous and 
in need of control, led me to pose the following research questions:  
 
What does the political promise of a sustainable chemicals policy consist of? 

- What presumptions about the possibilities and limitations of 
environmental monitoring are expressed in state reports and 
governmental propositions? 

- What are the epistemological presumptions expressed in those 
texts? 

- How is uncertainty dealt with in those texts? 
- What conclusions are drawn in the texts regarding the identified 

uncertainties? 

 
How is the chemical policy constituted in practice? 

- What are the main problem dimensions identified by the Swedish 
Environmental Protection Agency (SEPA) and the Swedish 
Chemicals Agency (SCA) as regards chemicals? 

665 Mårald, E (2007). Svenska miljöbrott och miljöskandaler, 1960-2000, pp. 88f. [my translation]. 
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- What conclusions do those agencies draw from the problems that 
are identified? 

- What epistemological presumptions are expressed by the agencies? 
- What is the relation of those two agencies to other relevant actors: 

academia, industry, the European Union? 
- What are the concrete tools (testing methods, regulatory measures 

etc) employed by the EPA and the SCA? 
- How are key terms and concepts within the general environmental 

policy – e.g. early warning, the precautionary principle, the 
substitution principle – implemented in regulatory practice? 

- Why does the chemical policy look the way it does? 

The study was thereby conducted on two main levels. The first level is what I 
define as the official political level, and the study was carried out through a 
discourse analysis of governmental propositions and state reports relating to the 
area of chemicals control, from 1967 – the time when the modern Swedish 
environmental policy is widely regarded as having started taking form666 – to the 
present. Through this I managed to identify the main contours of how the problem 
area to which the SEPA and the SCA are devoted, is defined on an official political 
level, and how this definition has evolved historically. The second level of the 
study is constituted by the activities of these agencies as regards the control of 
chemicals.667 The method used here was text analysis of reports that are regularly 
published by the agencies, as well as interviews with employees. Even though there 
is a vast number of other authorities and organizations involved in the wide-ranging 
system that is the control of chemicals in Sweden, the SEPA and the SCA make up 
the central part. Their respective areas of responsibility are complementary: 
whereas the SEPA conducts only “passive” environmental monitoring, the SCA are 
tasked with “active” regulation.  
 

The regulation of risk and the logic of control 
The Gordian Knot of late industrial societies referred to above, obviously puts 
regulatory authorities in a dilemma. Cultural theorist Joost van Loon expresses the 
dynamic which breeds this dilemma in a succinct way: “More uncertainty demands 
more knowledge, more knowledge increases the complexity, more complexity 
demands more abstraction, more abstraction increases uncertainty.” 668  This 
predicament makes necessary some coping mechanism, some form of operative 
logic within regulatory authorities in late modern societies. STS-scholar Sheila 
Jasanoff has identified the acknowledgment of uncertainty as a key strategy within 

666 E.g. Hedrén, J (1994): Miljöpolitikens natur, pp. 48f. 
667 The SEPAs field of activity covers a spectrum of different tasks relating to the environmental, of which 
chemicals make up only a part, whereas the SCA – as the name implies – deals only with chemicals. 
668 Van Loon, J (2002): Risk and technological culture: Towards a sociology of virulence, p. 41. 
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these institutions. Strategy should not be understood in this context as a deliberate 
scheme, but rather a rationality, a general aspect of the modus operandi of risk 
regulation. It appears due to the fact that uncertainty within the areas to be 
controlled is so pervasive, that some way of handling it is necessary. The only 
options, then, seem to be either to acknowledge its existence, or to deny it. 
However, things are not so simple. The admission of uncertainty, which by all 
logical accounts would amount to an acknowledgment of uncontrollability, has the 
obverse effect:  

 
Uncertainty about the environment […] increasingly appears as a very special form of 
politics. It is a social admission that there are things about our condition that we do not 
know (simple ignorance), but it is also an affirmation that we have the means and the 
will to find out more about those things that we label “uncertain”.669   

 
Rather than resulting in the breakdown of control, the incorporation of uncertainty 
into the regulatory activity makes it manageable and, paradoxically, controlled. 
Beck has also diverged on this issue, which is one of his central points of critique 
against what he terms “risk society” – a society where man-made risks have 
spiraled out of control and been heightened to a level of apocalyptic potential.670 
Again somewhat paradoxically, the logic of the late industrial society means that 
the obsession with control is increased in tandem with the uncertainties and the 
risks. The acknowledgment of uncertainty in late industrial risk regulation, 
according to Beck, works only on a formal plane, it claims to deal with uncertainty 
but manages only to transform it into something quantifiable, manageable and 
thereby – by definition, since uncertainty is unmanageable – something radically 
different. This is also where the political dimension enters into Beck’s social 
theory. In this system of risk control, he claims, everything is clad in terms of 
quantifiable risk, which by its very nature serves to hide or distort the actual risk 
dimension. Of course, since it cannot be measured, the true dimension of risk is an 
easy prey for the language of quantity and calculation. What this amounts to 
according to Beck, is a system of “organized irresponsibility”: organized, since the 
institutions of risk regulation are forever expanding and becoming more and more 
sophisticated in their methods; irresponsibility, since there is no one to tear down 
the veil of control that covers the real risk dimension.671  
  French philosopher Jean Baudrillard has a different, but in essence congenial, 
perspective on the late industrial society. For him, the absolutely central aspect of 
social development lies in the ever increasing proliferation of simulations of reality, 
of simulacra.672 In short: the Enlightenment imperative to map, to imitate and to 
know the surrounding world in an objective, disinterested and rational manner, has 
led society far along a path which leads away from the real, as it were, towards a 
universe of pure simulation. We cannot any longer approach the real in a direct 
manner (and have no interest to so, for that matter), since we deal only with its 

669 Jasanoff, S (1999): “The songlines of risk”, p. 144. 
670 Beck, U (1992): Risk society – Towards a new modernity. 
671 Beck, U (1992), p. 2.  
672 E.g. Baudrillard, J (1994): Simulations and simulacra.  
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imitations. In this view of society and the world, lies an important aspect of control. 
Simulacra only move on a totally level field of representation; since there is no 
reality, there is also no depth, hence, everything is by definition within control. 
This way of reasoning offers a new perspective on the risk regulation that Jasanoff 
and Beck write about, only Baudrillard would probably never be interested in the 
existence of any actual or real dimension of risk (nor does he show much interest in 
the environment in his writings, though it does occur).673 The late industrial mode 
of risk regulation may be viewed as an activity occupied with simulacra: only 
symbols of risk, not anything else (since there is no way of knowing what this 
“else” might be). Symbols, of course, may always be controlled, since they are 
made by man, just as the chemicals they are taken to represent.  
 

The chemicals control discourse   
In my analysis of the official political discourse on chemicals control, certain 
themes stand out. One of the most pertinent regards the general view of the 
problem area as an object of control, which is closely related to the view of nature 
as an object of knowledge. In the early period of the discourse, during the closing 
of the sixties and the beginning of the seventies, there is a marked optimism 
regarding the possibility of controlling environmental problems and making them 
essentially a thing of the past. This will be done through large-scale governmental 
efforts focused on creating a scientific expertise devoted to the monitoring and 
control of the environment. In these early years, the problem is defined as a current 
lack of knowledge, due to its recent emergence as an actual problem, which may be 
overcome with focused scientific efforts. However, during the seventies there 
emerges a problematization of this problem definition, undoubtedly connected to 
the fact that the knowledge that was being accumulated began to define the 
problem as much more complex and serious than had been expected during the 
years of blissful ignorance. This discursive development is further strengthened 
during the eighties, most distinctly expressed in the somewhat unique state report 
1983:56 - Naturresursers nyttjande och hävd, which includes a critical analysis of 
the very foundations of the industrial society and its role in the creation of 
environmental problems.  
  The result of the change in problem outlook is the disappearance from the 
discourse of the unproblematized optimism which defined the environmental 
problems as controllable. However, the basic optimism as regards the possibility of 
continuing the technological and industrial development without seriously 
jeopardizing the environment remains. The curious pattern that emerges as 
dominant during the seventies and eighties is one of frequent questioning of the 

673 The distinction that is implied here between a totally constructivist (fair) Baudrillard and a more realist (not-
so-fair) Beck is actually quite misleading, although the difference does exist. The latter has in fact, especially in 
his later works, immersed himself in lengthy discussions about the constructed character of risks; e.g. Beck, U 
(2009): World at risk. For Jasanoff, the question –at least as regards my thesis – about realism is not really 
important, since she deals primarily with the processes by which knowledge is created and risks are managed, 
which doesn’t necessarily make an ontological standpoint relevant. 
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very premises of control – are we actually able to know and thereby manage these 
problems? – concluded with a happy determination that society’s basic course of 
development is sound, and needs only minor adjustment. It is important to point out 
that this conclusion never follows logically from the preceding discussions. The 
theme which stands out as characteristic of this period is therefore one of 
ungrounded optimism.  
  This pattern is continued in the nineties and the twenty-first century, though it 
undergoes a formal change as it becomes dressed in the language of ecological 
modernisation. This may be regarded as the solution to the unsolved problem of the 
preceding decade, which defined environmental problems as endogenous to 
industrial society and in essence uncontrollable, while at the same time 
presupposing control and staking a course into the future which included no 
significant changes in the basic social rationality of technological and industrial 
expansion. Ecological modernization poses as a possible solution the “greening” of 
industry and technology, i.e. that economic growth may be continued indefinitely, 
if only it is made ecologically sustainable. In this way, the problem of industrial 
society’s relation to the environment is addressed and formally, but not logically, 
solved. A theme inherent in this discourse of ecological modernization is the 
individualization of environmental problems and of responsibility, which in the 
context of chemicals control emerges as demands on the individual to consume in 
an environmentally sustainable way. However, the illogicality of this reasoning is 
visible when read in conjunction with the problem definitions that still pervades in 
the discourse, which defines chemicals as entities whose effects on human health 
and the environment are largely unknown.  
  Viewed from a distance, the most pervasive theme of the official political 
discourse of the control of chemicals, is thus one of unresolved contradictions, 
resulting in a somewhat disharmonious optimism. As we shall see in the following, 
the same contradiction is a dominant aspect also of the problem definition being 
made by the SEPA and the SCA. 
 

The SEPA and the SCA – contradictory control 
The SEPA and the SCA differ substantially in their responsibilities, something 
which results in a difference in general outlook and institutional identity. The 
SEPA is quite determined to make a clear delimitation of its field of responsibility 
as being only the collection of environmental data, which also allows for it to not 
have to impose itself as a strong authority. The SCA, on the other hand, having 
regulatory responsibilities, gives the impression of scientific authority and the 
confidence that comes with it. More importantly however, they both share certain 
important aspects of their respective control logic, and it is these similarities I will 
focus on in this summary.  
  The common tendency in the representation both agencies give of the control of 
chemicals, is a back-and-forth movement between abstractions of how the system 
works ideally, and concretizations of problem dimensions which often undermine 
the idealization. On the ideal level of representation, the system of chemicals 
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control is one where early warnings of an imminent environmental problem may be 
given; where the precautionary principle and reversed burden of proof guarantees 
that companies may not even begin to produce chemicals that are potentially 
damaging to the environment; and where the substitution principle is enforced so as 
to make sure companies always substitute a safe substance for a hazardous one 
when this is feasible, thereby allowing for a sound balance between market 
dynamics and environmental sustainability.  However, when deconstructed, all 
these abstractions are disrobed as empty concepts. The SEPA thoroughly 
deconstructs the idea of an early warning system, showing it to be at least 
practically impossible, and probably also theoretically so. The SCA shows from its 
experience of supervising companies that the basic idea of the industry taking 
responsibility for the environmental impact of its own production is without 
substance, since companies lack the knowledge required for this to be possible. At 
the same time, the SCA lacks the expertise required to make judgments regarding 
what substances may or may not be replaced from a functional perspective, further 
undermining the substitution principle. As regards the precautionary principle, it is 
never explicitly deconstructed by the agencies; however, the problematizations 
being made serve, when taken together, as conclusive evidence that the burden of 
proof rests with the SCA when it comes to imposing restrictions on a substance of 
concern (on a general level, not necessarily in each separate case).   
  Related to these concrete deconstructions of central regulatory concepts and 
principles, are the recurrent questions being posed – more or less explicitly - on a 
more primary, epistemological level. Occasionally, the problem area is being 
defined as a field where uncertainty is pervasive, and where the actual possibility of 
agencies to control the environmental effects of chemicals is severely restricted. 
The dimension of uncertainty is constituted both by clearly defined threats, which 
the SEPA and the SCA know to be relevant but impossible to manage, and by the 
more abstract insight that the future will reveal new dangers and risks which are 
imperceptible from the current horizon of cognizance. The most important of the 
former threats are probably the so-called “cocktail-effects”, i.e. the unpredictable 
effects of chemicals reacting together, and the effects of long-term exposure. 
  These discussions and stipulations of uncertainty serve to thoroughly 
undermine the impression which is all the while dominant: the impression of 
control. The fact that control is implied is not, I will argue, to be explained by the 
agencies’ covering up of uncertainties; on the contrary, as I just made clear, both 
the SEPA and the SCA are quite expressive in their critique of certain foundational 
principals and concepts. Control is, however, inherent in the very logic of the 
system of control, which is a different way of explaining what Jasanoff and Beck 
see as the domestication of uncertainty by its expression in the language of risk 
calculation. Hence, uncertainty within regulatory systems will always take the form 
of exception to the rule – the rule being control – regardless of its epistemological 
consequences.  
  The results of this contradictory state of affairs are discernible both at the level 
of operative logic of the respective agency, and at a general level of control logic. 
At the SEPA, it results in a marked discrepancy between an ideal representation of 
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the agency as a guarantor of environmental quality and industrial sustainability, on 
the one hand, and on the other hand a totally different institutional representation, 
which is that of a highly pragmatic, goal-oriented and inflexible organization. At 
the SCA, the result is what I call a “borderline identity”, a discrepancy between the 
authoritative image, based in the agency’s regulatory responsibility, on the one 
hand, and the image of an agency left without effective tools in the face of forever 
increasing proliferation of new chemicals, on the other hand. On the more general 
level, finally, the result is a disharmonious image of what chemicals control 
actually is and does. The signal being sent, through the official politics of 
environmental objectives as well as through the reports of the SEPA and the SCA 
is of a sustainable society where the environmentally destructive aspects of 
technological and industrial development are effectively kept in check by an 
advanced, state-of-the-art system of control. At the same time, these same agencies 
make claims as to the epistemological uncertainty within the system, undermining 
the impression of control and leading to the inevitable conclusion that the official 
chemicals policy is based more on laissez-faire than scientifically based judgments 
of sustainability. One of the more illustrative examples of this disharmonious 
image is the constitution of the consumer within the system of control. She is 
defined as a person responsible for making environmentally sustainable choices, 
thereby pressurizing companies into making their products environmentally 
friendly. At the same time, the SEPA and the SCA, the primary experts of the field, 
acknowledge their fundamental lack of knowledge regarding important aspects of 
the chemicals being manufactured. The logical question which arises, then, is how 
the consumer is supposed to be able to make an environmentally sound consumer 
choice, when the expert authorities don’t know what this choice would be. All the 
while, new chemicals are produced by the day, in ever larger quantities.    
  Behind the contradictory character of the problem area lies, I will argue, an 
epistemological paradox, which arises from the fact that the SEPA and the SCA are 
supposed to have control; by its very existence, the system of chemicals control 
presuppose control. However, the accumulation of knowledge of chemicals only 
increases the uncertainty. Hence the paradox: increase of control – in the meaning 
of knowledge – leads to increased uncertainty.   
 

The SEPA and the SCA – simulated control 
The analysis of the system of chemicals control is not complete with that, however. 
I have concluded that the control is contradictory and founded on a paradox, but not 
which function it serves. I argue that the control of chemicals is to an important 
extent chimerical, since only a severely limited area of the total problem field – a 
totally abstract concept, admittedly – is being monitored. Only a very limited 
number of all chemicals are being controlled, and of these only a very limited set of 
aspects may be determined. What is being controlled, then, is representations of 
chemical substances. At face, this is a rather banal, constructivist point to make, yet 
its implications in this context make it a pertinent one. The aspect of the system of 
control which makes it so efficient, is that it manages to be all-encompassing while 
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at the same time being so obviously limited in scope. In effect, the system makes 
the implicit claim to control all chemicals, by only controlling a few representa-
tions of chemicals, a few symbols. This is the exact definition of simulacra in 
Baudrillard’s sense: symbols floating on a field of signification detached from the 
real world, in this case the actual world of environmental and chemical processes, 
which has no bearing on the field of representation (this is a genuine claim: no one 
actually knows what effects the chemicals being released into the environment 
have; there is only guesswork, or the lack of that even). On the field of 
signification, however, these symbols have effect; i.e. symbolizing control. 
Furthermore, of course, this claim of control is not false, since the simulacra are 
perfectly controllable; indeed, not only controllable, but by its nature already 
controlled.  
  Again, it may be important to stress that this is not a deliberate, surreptitious 
scheme on behalf of the monitoring agencies, but something inherent in the logic of 
control. However, it would also be wrong not to highlight the political aspect of the 
control system. By its very existence, the system of chemicals control serves the 
function of making legitimate the national chemicals policy, which in its turn 
allows the constant increase in the production of chemicals, the consequence of 
which may only be obvious in the future. It’s also important to make the 
observation, that the SEPA and the SCA are complicit in maintaining this policy, 
just by the very activity of doing their job and not stating the fact of 
uncontrollability. It’s far from certain they would agree to the description of the 
problem area being uncontrollable; however, I argue that it is the only logical 
conclusion from the premises being identified by the agencies themselves. The 
verdict of uncontrollability is not a normative statement on my behalf, or a 
statement that holds any claim regarding environmental effects in the future (how 
could it?), but rather an epistemological one.  
  Why, then, is it that chemicals continue to be produced in ever increasing 
quantities, despite the fact that there are already far too many to be sufficiently 
researched as regards environmental effects? I believe the answer is to be found in 
the field of consumer society theory. Not only does the logic of consumerism and 
economic growth help explain the basic dynamic of increasing production and 
proliferation of chemicals. The more abstract aspects of some theories of 
consumerism also help to bring an understanding of how the social order is 
maintained in the face of evidence undermining its claims to sustainability. 
Baudrillard diagnoses the late industrial society as an order characterized by a level 
field of signification, of the replacement of meaning by information.674 Since there 
is no reality for meaning to take hold in, there cannot be any real contradictions, 
only superficial differences:  

 
Let us say that at this ideological level, contradictions can always break out again. But 
the system can count much more effectively on an unconscious mechanism of 
integration and regulation. And this […] consists precisely in involving individuals in 
a system of differences, in a code of signs. Such is culture, such is language, such is 

674 Baudrillard (1994), pp. 79ff. 
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‘consumption’ in the deepest sense of the term. What is politically effective is the 
creation not of a situation in which contradiction is replaced by equality and 
equilibrium, but of one in which contradiction is replaced by difference. The solution 
to social contradiction is not equalization, but differentiation. No revolution is possible 
at the level of a code – or, alternatively, revolutions take place every day at that level, 
but they are ‘fashion revolutions’, which are harmless and foil the other kind.675 

 
This is a useful perspective for a discussion of the chemical society, and the role of 
the control of chemicals within it. The curious aspect of the status of chemicals 
within this society, as I remarked in the introduction to this summary, is its 
signification as both necessary and ubiquitous, and at the same time dangerous and 
created by man. The above quote of Baudrillard gives the explanation, that the risk 
associated with chemicals might indeed be a pervasive feature of the official, social 
discourse (parliamentary debate, media debate etcetera), but since there is no 
reality to anchor an alternative social order in, the debate will always be a 
superficial play of words. And indeed, alternative social orders are elusive and 
quite impossible to stipulate. The one thing that may be altered, however, is the 
premises of the discussion. The fundamental problem is not, I argue, that chemicals 
control is insufficient. I know as little as anybody else what the possible 
consequences will be of the spread of chemicals into the environment. What is 
problematic is that chemical production is often posed as a natural given fact, 
hiding the fact that it is indeed based on political decisions. Only if this was taken 
as a premise for debate, it would be possible to make clearly visible the fact that 
chemical production actually is not controlled, and make that the point of departure 
for future discussions. 

675 Baudrillard, J (1998): The consumer society: Myths and structures, p. 94 [italics and bold type in original]. 
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