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För att påbörja resan mot effektiv kemikalie-
hantering med fokus på bättre arbetsmiljö och 
uppfyllnaden av lagkrav rekommenderar vi 
en nulägesanalys. Syftet med analysen är att 
granska kemikaliehanteringen genom att följa 
kemikalieflödet genom verksamheten. Vi går 
igenom verksamheten och fokuserar på existe-
rande nivåer för bl.a följande områden: logistik, 
substitutionssprocess, riskbedömningar, arbets-
miljö/PPE, utbildning, uppföljning och befintlig 
produktkatalog.

Målet är att utifrån nuläget visa vad som  
måste åtgärdas, vad som bör åtgärdas och  
vad Sisource kan ta för roll i detta. 

Nulägesanalysen erbjuds på två nivåer med olika 
omfattning:

• En kortare analys där vi spenderar två man-
dagar på plats eller digitalt. Vi går igenom 
verksamheten utifrån en standardiserad 
checklista baserad på bl.a ovanstående områ-
den. Detta innefattar alla befinliga funktioner i 
organisationen. Nuläget samt nödvändiga och 
rekommenderade åtgärder presenteras sedan 
för ledningen (inklusive HSE-avdelningen) och 
skyddsorganisationen – allt i en standardiserad 
rapport.

• En längre analys där vi skräddarsyr frågor 
utifrån er verksamhet och intervjuar personal 
från alla funktioner som direkt berörs av kemi-
kaliehanteringen. Sedan tar vi fram en plan som 
tydligt visar vilka åtgärder som ska åtgärdas, 
vilka som bör åtgärdas och vad som krävs för 
att ni ska bli bäst i klassen gällande kemikalie-

hantering. En stor del av tiden läggs på planen 
som visar hur ni tar er dit ni vill med hjälp av 
oss och vår standardiserade utvecklingstrappa.

För att ge rätt effekt krävs det att detta arbete 
utförs på plats. Den kortare analysen är gratis 
för alla våra kunder som omsätter kemikalier, ut-
rustning och tjänster från Sisource för över 250 
TSEK per år (enbart analysen kostar 30 TSEK). 
Den längre nulägesanalysen rekommenderas för 
kunder med en kemikaliebaserad omsättning på 
1000 TSEK eller mer. Den har ett fast pris som 
sätts utifrån den aktuella kundens förutsätt-
ningar och ambitionsnivå.
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Nulägesanalys – vägen framåt 



HITTA TILL OSS
Sisource AB

Saab/Building 156
SE-581 88 Linköping

E-POST
ORDERMOTTAGNING:

order@sisource.se

KUNDTJÄNST:
info@sisource.se

TELEFON:
Växel 013 - 327 21 00
Order 013 - 327 21 10

Komplexa  
konsultativa tjänster

KONSULTATIVA TJÄNSTER

Sisource har lång erfarenhet av att agera tekniskt 
stöd i alla delar av en kemisk produkts livscykel. 
Oavsett om det rör sig om att ta fram lämpliga 
förslag på produkter i konstruktionsfasen, pro-
blemlösning vid felutfall i produktion, avfallshan-
tering eller allt däremellan står våra produktspe-
cialister redo att ta sig an era utmaningar. 

Täta samarbeten med tillverkare och leverantö-
rer ger oss även tillgång till den samlade kompe-
tensen hos deras egna tekniska specialister – så 
är det något vi inte kan idag, kan vi det imorgon!

Vårt oberoende är vår styrka. Eftersom vi inte är 
bundna till några tillverkare eller varumärken är 
vi fria att hjälpa er hitta de bästa produkterna  
efter era krav och era behov. Det är just detta som 
har möjliggjort en så framgångsrik effektivisering 
hos våra kunder. 

Målet är att er produktkatalog ska återspegla 
era behov – vägen dit ritar vi ut tillsammans. 

Varför ska ni ha fem rengöringsmedel som gör 
samma jobb eller tre smörjfetter med identiska 
egenskaper? 

Vi bistår er i att rationalisera och strömlinjeforma 
er produktflora med utgångspunkt i bibehållen 
teknisk funktion, total kostnadsminskning, lagef-
terlevnad och förbättrad arbetsmiljö.

Era krav är våra. Har ni särskilda specifikationer, 
kundkrav och policys som ni förutsätts följa 
finns vi där för att säkerställa detta. Med vår uni-

ka kompetens och långa erfarenhet av att jobba 
mot bl.a flyg-, tåg- och elektronikindustrin, är vi 
vana att möta de mest stringenta av tekniska 
och miljömässiga kravställningar.

Kvalitet är vårt ledord. Skulle det visa sig att en 
produkt inte lever upp till förväntningarna har vi 
ett team på plats, redo att analysera situationen 
och lösa problemet. Vi tar dialogen  med leveran-
tören eller tillverkaren om det skulle behövas, 
och ni kan vara trygga i att vi gör allt för att mi-
nimera effekterna och se till att ni snart är igång 
igen. Om en alternativ lösning är möjlig under 
tiden så sörjer vi för att den kommer på plats.

Tjänsten prissätts antingen i form av ett abon-
nemang eller som ett avgränsat tydligt projekt 
med ett fast pris baserat på t.ex antalet kemika-
lier, antalet siter och typ av verksamhet.
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Idag är det lagkrav att genomföra riskbedömnar 
för att öka säkerheten och förbättra arbetsmil-
jön. Det här ses ofta som en belastning, men 
metodiken runt ett tydligt arbetssätt kan fak-
tiskt användas som en naturlig del i att utveckla 
arbetsmiljön och effektivisera verksamheten. Vi 
erbjuder därför följande utbildningar i riskbe-
dömning.

•  ALTERNATIV 1. 
Vi utbildar er personal i hur riskbedömningar 
går till och hur resultatet ska presenteras och 
användas. Utbildningen innefattar genomgång 
av lagkrav och när riskbedömningar måste 
göras. Den innefattar också en genomgång av 
vårt digitala riskbedömningsverktyg med prak-
tiska exempel från er verklighet. Vi går igenom 
hur resultatet ska lyftas fram, presenteras och 
användas i er organisation för att förbättra 
arbetsmiljön.

• ALTERNATIV 2.  
Utöver allt som innefattas i Alternativ 1  ge-
nomför vi även riskbedömningar tillsammans 
med berörd personal på plats, sammanställer 
resultatet i form av de enskilda bedömningarna 
och gör en totalsammanställning. Ledningen får 
även en presention av planen för att utveckla 
arbetsmiljön och kemikaliehanteringen  
– allt tillsammans med de som genomfört 
bedömningarna.

 
 

Naturligtvis kan vi skapa olika varianter av alter-
nativen där vi t.ex utför valda delar av den plan 
som kommer fram i Alternativ 2.  För att förstå 
er verklighet fullt ut gör vi alltid ett plats besök 
innan utbildningar och riskbedömningar.De olika 
alternativen prissätts i form av en grundavgift 
samt ett pris per deltagare i utbildningarna och 
organisationens storlek. Grundavgiften inne-
fattar platsbesök, framtagning av kursmaterial 
och framtagande av kursintyg, allt med en fast 
avgiften per deltagare. Att prissättningen görs 
utifrån organisationens storlek beror på antalet 
kemikalier och antalet användare.

Riskbedömningar - bättre 
arbetsmiljö och effektivare 
verksamhet

RISKBEDÖMNINGAR
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Att kemiska produkter inte alltid kommer i den för-
packning man önskar är en sanning som de flesta 
nog känner till. Ibland är förpackningen större än 
de behöver vara och ibland passar inte förpack-
ningen applikationen.

Behöver era operatörer samsas om samma hink 
med fett? Kan det vara bättre att de får en liten 
burk var? Är det tekniskt möjligt så packar vi om 
det så att ni slipper onödig kassation av överflö-
dig produkt!

Vi ser idag en trend att tillverkare går mot större 
förpackningar och orderkvantiteter. Det tvingar 
ofta slutanvändaren att hitta egna lösningar 
vid användning. Egen omtappning av kemiska 
produkter till mindre, mer användarvänliga 
behållare medför risker för företag och anställ-
da. Dels kan det vara direkta risker kopplade till 
brand, arbetsmiljö och ofrivilliga utsläpp. Det 
finns också risk att kontaminera produkten eller 
utsätta den för förhållanden som förändrar dess 
egenskaper eller helt enkelt gör den obruklig. 
Sådana problem kan tyvärr bara märkas först 
långt senare. 

Sisource har tillhandahållit ompackning av 
kemiska produkter sedan dag ett och vi utveck-
lar ständigt vårt utbud av alternativ. Sprutor, 
tuber, burkar och sprayflaskor är bara några av 
de lösningar vi kan erbjuda. Det händer även att 
vi packar om mindre förpackningar till större om 
det skulle behövas. 

Sisource säkerställer att ni får den produkt 
ni önskar, i den förpackning ni behöver.

- Ett slut på förpackningar med innehåll  
   som inte går att identifiera. 

- Ett slut på onödig kassation av överflödig 
  produkt. 

- En början på en effektivare kemikalie- 
  hantering. 

Prissättningen av denna produkt fastställs 
genom en tydlig och konkurrensmässig offert 
från Sisource. 

Ompackning och  
förädling

OMPACKNING
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Kemikalieområdet är komplext och lagkraven ökar 
ständigt och blir allt fler i takt med att medveten-
heten om kemikaliers risker ökar. Som användare 
av kemikalier är ni skyldiga att känna till vilken 
lagstiftning ni måste uppfylla på den marknad där 
ni verkar, samt att följa de lagar inom kemikalie-
området ni berörs av. 

REACH-förordningen som är en del av den 
europeiska kemikalielagstiftningen handlar om 
registrering, utvärdering, tillstånd och begräns-
ningar av kemiska ämnen samt krav på användare 
av kemikalier. REACH-förordningen omfattar 
alla som tillverkar, importerar, distribuerar eller 
använder ett ämne eller blandning. 

REACH-förordningen omfattar och reglerar bl.a. 
tillstånd, information om SVHC-ämnen (kandi-
datämnen), begränsningar, säkerhetsdatablad 
och exponeringsscenarier. 

Kandidatförteckningen är en lista över särskilt 
farliga ämnen (kandidatämnen) som är ”kandida-
ter” till att hamna på bilaga XIV i REACH-förord-
ningen och därmed bli tillståndspliktiga med krav 
på tillstånd för fortsatt användning. Att använda 
produkter innehållandes kandidatämne kan även 
medföra ytterligare krav t.ex. anmälan av varor 
som innehåller mer än 0,1% av kandidatämnen. 

Användning av kemikalier som innebära 
oacceptabla risker för människa och miljö kan 
inom vissa marknader eller användningsom-
råden vara förbjudna eller begränsade enligt 
REACH-förordningens bilaga XVII. 

 
Att arbeta proaktivt med kemikaliefrågor och 
området kring kemikalielagstiftning är viktigt för 
att ligga steget före och ha möjliga alternativ i 
händelse av att, eller snarare när, lagstiftningen 
bidrar till förbud eller begränsningar som kan 
komma att påverka er verksamhet. 

I denna tjänst granskas produkterna i er produkt-
katalog/kemikalieförteckning utifrån aktuella 
lagstiftningar avseende bl.a. tillstånds-, kandidat- 
och begränsningsämnen samt utifrån era egna 
interna eller era kunders förbuds- och begräns-
ningslistor avseende ingående ämnen. Resultatet 
presenteras i en rapport där det framgår vilka 
kemikalier som måste ersättas och vilka övriga 
åtgärder som bör vidtas.

Tjänsten levereras bl.a vid avtalsingående, 
produktupplägg/koppling, kemimöten och via 
kundportalen i den frekvens som avtalats. Dock 
minst en gång per år.

Prissättningen baseras på produktpris och/eller 
genom en abonnemangsavgift baserad på om-
fattning, t.ex. antal produkter/antal listor.

Granskning av produkt 

GRANSKNING AV PRODUKT 
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Som ett led i en effektivare produkthantering 
erbjuder Sisource kundunika etiketter på samtliga 
produkter som levereras via oss. En kundunik 
etikett syftar till att förtydliga och lyfta fram be-
fintlig information som kan vara svår att utläsa av 
produktförpackningen samtidigt som den adderar 
viktig information för att underlätta informations-
flödet i samband med er kemikaliehantering. 

Etiketten* innehåller information kring:

• Produktnamn

• Tillverkarens batchnummer

• Sisource partinummer

• Utgångsdatum

• QR-kod för att nå produktens säkerhetsdatablad 
och skyddsblad

Utöver ovan standardinformation finns möjlighet 
att addera ytterligare information så som egna 
unika artikelnummer, lokala lagringskrav eller 
hänvisning till egna servicemanualer. 

Med all information samlad på ett ställe möj-
liggör den kundunika etiketten en effektivare 
spårbarhet ända ut i produktionen. 

Via snabb och enkel tillgång till säkerhets- 
datablad och skyddsdatablad med etikettens 
QR-kod, möjliggörs inte bara lagkrav om till-
gänglighet för samtliga anställda som kommer 
i kontakt med produkten, utan även hur era an-
ställda ska skydda sig för att förhindra skador, 
samt vilka första-hjälpen åtgärder som skall 
vidtas vid eventuella olyckor.  

Tjänsten uppfylls genom att Sisource lagrar 
er unika information och märker alla produkter 
innan de når er verksamhet.

Tjänsten prissätts oftast via en fast abonne-
mangskostnad beräknad på antal levererade 
produkter. 

Kundunik etikett 

KUNDUNIK ETIKETT 
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Idag är det ett lagkrav att samtlig personal som 
hanterar allergiframkallande kemiska produkter 
och ämnen som klassificeras som allergiframkal-
lande förstår vad det innebär, och att de fått en 
relevant utbildning. Genom att personalen ge-
nomgår vår utbildning blir kemikalieanvändningen 
mindre riskabel samtidigt som kompetensen ökar. 

Utbildningen fokuserar på grundläggande teori 
i kombination med praktisk tillämpning i er 
verksamhet.  Den sker på plats hos er eller digi-
talt och då genom en kombination av t.ex Teams 
och att era medarbetare ser vår film i ämnet al-
lergiframkallande kemiska produkter och ämnen. 
Gemensamt för alla utbildningar är att vi alltid 
diskuterar kemikalieanvändning och arbetsmiljö 
samt hur riskerna kan minskas. Vi gör också alltid 
ett platsbesök innan utbildningen för att förstå 
er verklighet fullt ut. 

Vanlig agenda på utbildningen är:

• Begrepp och allmänt om kemikalier 

• Risker med kemikalier

• Klassificering

• Säkerhetsdatablad, inklusive en övning

• Allergiframkallande produkter och härdplaster

• Hantering av kemikalier på arbetsplatsen

• Avfall

Förutom vår Kemikalieutbildning tillhandahåller 
vi även specialistutbildningar med fokus på t.ex 
lim, smörjmedel och färg för t.ex konstruktörer, 

arbetsmiljöingenjörer och skyddsombud. Tanken 
är att utbildningarna ska matcha de vanligaste 
gapen som identifieras i en eventuell nuläge-
sanalys där vi gått igenom er verksamhet från 
grunden med avseende på kemikaliehantering 
och dess risker. 

Utbildningarna prissätts i form av en grundavgift 
och ett pris per deltagare. Grundavgiften innefatt-
ar platsbesök, framtagning av kursmaterial och 
framtagande av kursintyg. Avgiften per deltaga-
re varierar med utbildningens längd.

Kemikalieutbildning – 
ökar säkerheten och ger 
lagefterlevnad

KEMIKALIEUTBILDNING
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Tänk dig att du har alla dina kemikalier i direkt 
anslutning till där de används. Och att de dessut-
om är förpackade i operatörsanpassade för-
packningar. Samt att säkerhetsdatablad enkelt 
hämtas ut för aktuell kemikalie från den dator 
som finns i anslutning till kemikalierna. Och att 
du även kan använda den datorn för att beställa 
nya kemikalier när du behöver. Tänk dig sen att 
allt hanteras enkelt med en streckkodsläsare. 
Det är vår VMI-lösning Sisource On-Site.

När en kemikalie plockas från skåpet skannar 
du streckkoden. På så sätt ser vi hur mycket du 
förbrukar och vilken lagernivå du har i realtid. 
Produkterna levereras sedan i lådor packade för 
just det specifika skåpet. 

Fördelarna med Sisource on Site märks tydligast 
genom lägre totalkostnad genom mindre svinn 
och inkurrans, bättre anpassade förpackningar, 
mindre lagringsyta, inga inofficiella förråd, lägre 
belastning på inköpsavdelningen och en tydlig 
ansvarsfördelning och riskhantering.

Genom att gå igenom vilka kemikalier du behö-
ver, vilka som hanterar dem, var de bör placeras, 
hur beställningar ska gå till och lära upp berörd 
personal erhåller vi redan från uppstart en bra 
förståelse. På så sätt får vi en  kort uppstarts-
period som ofta är mindre än tre månader från 
beslut till att Sisource On-Site används för att 
effektivisera verksamheten.

Vi har idag ca 60 Sisource On-Site lösningar 
installerade hos våra kunder.

Tjänsten prissätts med en fast abonnemangs-
kostnad och sedan en rörlig kostnad per trans-
aktion. Med transaktion avses varje gång ett 
artikelnummer beställs.

Sisource On-Site – bättre 
ordning, mindre yta och 
lägre kostnader

SISOURCE ON-SITE 
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Sisource har en standardiserad process för att 
etablera det operativa samarbetet med våra 
kunder så snabbt och effektivt som möjligt. I sam-
band med avtalsskrivandet och sedan under det 
faktiska arbetet vill alla kunder veta vad de får 
och att det matchar den specifika kundens behov.

För att säkerställa en tydlighet mot kund men 
också internt inom Sisource så erbjuder vi tre 
olika nivåer av Chemical Competence Support 
eller Kemikompetensstöd. Vi brukar benämna 
dem utifrån standard, extra och premium. För 
våra Kemilogistiktjänster erbjuder vi bara en nivå 
förutom vad gäller etikettering/kittning/omtapp-
ning och det specificeras också i avtalsdiskussio-
ner och i det slutgiltiga avtalet

Nivåerna, eller abonnemangen som vi kallar dem, 
på vår kompetenssupport detaljeras utförligt 
i det gemensamma avtalet mellan oss och dig 
som kund men kan kortfattat beskrivas som; 

• Standard Varor distribueras i rätt tid och rätt 
kvalitet. Även kittning, omtappning etc ingår 
utifrån de priser som finns i avtalet. I övrigt 
så träffas vi på fysiska eller digitala Chemical 
Management-möten, där vår kundansvarige 
och eventuellt andra experter ingår tillsam-
mans med era utsedda representanterna, en 
gång per år. Substutitionsförslag tas fram en 
gång per år, produktgranskning mot lagkrav 
görs en gång per år. Kunden har också tillgång 
till Sisource kundportal där följande funktioner 
ingår i systemet: 

- Beställning av produkter
- Spårning av order (orderbekräftelse, tracking 

av leverans)
- Enklare rapporter så som inköpshistorik
- Databas för säkerhetsdatablad

• Extra Allt ovan plus CM-möten och substitu-
tionsgenomgång två ggr/år och nödvändiga 
myndighetsrapporter en ggr/år (innefattar 
även statistik etc som inte ingår i Standard). 
Utöver Sisource spårbarhetsetikett ingår även 
kundunik märkning på alla produkter. Kunden 
har tillgång till Sisource kundportal där följan-
de funktioner ingår i systemet (förutom ovan):

- Databas för certifikat (COC, COA)
- Mer detaljerade rapporter med urvalsmöjlighet 

(Hur mycket lösningsmedel har vi förbrukat?)

• Premium Allt ovan plus översättning av stan-
darddatablad, ytterligare två CM-möten, årlig 
uppdatering av lagar etc och förslag på sänkt 
totalkostnad/minskad miljöpåverkan varje år. 
Kunden har tillgång till Sisource kundportal där 
följande funktioner ingår i systemet (förutom 
ovan):

- Riskbedömningsmodul

Vi rekommenderar alltid kunder med en kemi-
kalieomsättning på mer än 1 MSEK att teckna 
Premiumabonnemang med oss då det ger det 
största värdet för pengarna vid stora volymer 
och därmed ofta komplexa frågeställningar.

Prissättningen görs utifrån verksamhetens art 
och den komplexitet som följer därav. Typiskt är 
dock att en fast månadsavgift tas fram i samråd 
med kunden.

ABONNEMANG

Abonnemang –  
fastställd servicenivå 
utan överraskningar


