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FRAM - Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och 
styrning vid Göteborgs universitet 

FRAMs fokus är att: 

  

 Utveckla ekonomiska och politiska 
styrmedel för att hantera blandningar 
av kemikalier.  
 

 Utveckla metoder för att definiera säkra 
lokala, regionala och globala gränser 
som skyddar ekosystemtjänster mot 
den totala emissionen av kemikalier.
 .   

 Fungera som ett kompetenscenter för 
undervisning och spridning av nya 
metoder för kemisk riskbedömning och 
riskhantering. 

Fallstudier i olika politiska, 
ekonomiska och ekologiska system: 
 Stenungsund, Sweden 

 Chesapeake Bay, USA 

 Aconcagua River, Chile 

 Lake Naivasha, Kenya 

 

Andra aktiviteter: 
 Internationellt utbytesprogram 

 Undervisning & utbildning 

 Nyhetsbrev på gång 

  

 

FRAM är ett tvärvetenskapligt 
centrum: 
 drivs av forskare inom ekotoxikologi, 

ekologi, miljökemi, livscykel- och 
miljösystemanalys, miljöekonomi, 
matematisk statistik samt experter inom 
miljö- och skatterätt. 

 startade april 2016. 

Styrgrupp och refernsgrupp samlad vid kick-off i maj. 

Kontakta oss gärna 
Epost:  info@fram.gu.se  
  asa.arrhenius@gu.se 
   thomas.backhaus@gu.se  
  jessica.coria@economics.gu.se 
Web:   www.fram.gu.se 
Twitter: @FRAM_UGot 

FRAM kan bidra till hållbara 
innovationer genom att: 
 Samarbeta kring riskbedömningar inklusive 

kombinationseffekter och ”kemikalie-
cocktails”. 

 Bidra med rådgivning och utbildning för att 
möjliggöra innovationer utan att äventyra 
målet ”giftfri miljö” och därmed säkerställa en 
hållbar kemikalianvändning. 
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”Några centrala komponenter är 

öppen tillgång till information om 

användningen av farliga ämnen, en 

ökad användning av skatter och 

avgifter samt en reglering av 

grupper av kemikalier istället för 

enskilda ämnen. 

”Kemikaliefrågorna är mycket 

komplicerade men det får inte leda oss 

till handlingsförlamning. Det är bättre 

att pröva ett enkelt styrmedel än att 

vänta i evighet på ett perfekt system.  

”Hundratals studier visar på att farliga 

kemikalier kan mätas i blod, urin, 

fostervatten och modersmjölk. Detta 

innebär att foster, spädbarn, barn och 

vuxna utsätts för dessa ämnen hela 

tiden, hela livet. 

 

 

Besök gärna FRAM.gu.se för länkar till nedanstående debattartiklar och 
annat från och om FRAM centret och dess forskare.  


