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Sammanfattning 
Det finns flera onödigt farliga ämnen som används i samhället och som kan hittas i varor 

och därmed utsätta oss människor för hälsofara. Det kan handla om ämnen som 

medverkar till att vi får cancer, allergier eller att det är svårare att få barn. Ämnen med 

dessa egenskaper kallas för särskilt farliga ämnen. 

Som konsumenter har man rätt att få information om några utpekade sådana ämnen finns 

i varor om man frågar. Det gäller ämnen som finns upptagna på REACH-lagstiftningens 

Kandidatlista. Om man frågar i en butik ska man få svar inom 45 dagar om varan 

innehåller ämnen över 0,1 % av vikten i enskilda delar av en vara. Under årsskiftet 2016-

2017 genomförde Jönköpings kommun en undersökning hur 20 affärer i kommunen 

reagerade på att få frågan. 

Av affärerna svarade 11 av 20 stycken (vilket är 55%) inom tiden och på ett rimligt 

korrekt sätt. Från fyra fick vi inget svar alls. Två svarade för sent och tre svarade inte på 

denna lagstiftning utan om leksaker och livsmedel. Vi kan dock inte veta om svaret vi fått 

är rätt då inga analyser av ämnen genomförts. Även om man inte är skyldig att svara mer 

än om produkten innehåller kandidatämnen över halten 0,1 % så rekommenderas man att 

ändå svara konsumenten. 

Kvaliteten på svaren vi fick varierade. Om företaget har upparbetade rutiner för att 

hantera frågan märks det ganska väl i svarsprocessen och i hur svaret utformas. Eftersom 

frågan kommer från konsumenter bör svaret också vara tolkbart för en lekman och inte 

kräva att man själv ska stämma av innehåll mot listan på ämnen.  

Undersökningens syfte är i huvudsak att göra både affärer, företag och konsumenter 

uppmärksamma på den rättighet man har. Om man frågar så driver man också på arbetet 

med att öka kunskap och åtgärder för att plocka bort dessa särskilt farliga ämnen ur 

material och varor där de kan exponera människor.  Som bilaga i rapporten och på nätet 

(på vår och flera andra kommuners hemsidor) finner du frågelappar som är ett stöd till dig 

och butiken om du själv vill prova att fråga.  Då hjälper du till att driva på att vi avgiftar 

konsumentnära produkter.  
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Bakgrund 

Har du någon gång undrat vad det du tänker köpa innehåller?  Kanske 

luktar plasten eller tyget kemiskt. Enligt den europeiska kemikalielagen 

REACH har man som konsument rätt att få veta om en vara innehåller 

ämnen som finns upptagna på en lista som heter kandidatförteckningen.  

Ämnen på denna lista är bevisat särskilt farliga och kan bland annat orsaka 

cancer och påverka våra möjligheter att få barn. Ämnena kan finnas i alla 

möjliga varor som plastprodukter, textilier, elektronik och byggvaror.  

Innehåller varan mer än 0,1 procent av vikten av något av dessa ämnen ska de kunna ge dig svar 

om detta inom 45 dagar från när du frågar. Det gäller för varje enskild del i en sammansatt 

produkt, t.ex. olika delar på en cykel. Du ska minst få namn på ämnet samt helst också hur du ska 

hantera varan säkert. 

Genom att fråga bidrar man till att få säkrare varor och att mer kunskap om att förebygga 

kemikalierisker sprider sig i leverantörskedjor.  

Lagstiftningen 
Kemikalielagstiftningen är nästan helt styrd genom EU-lagar vilka inte alltid är så kända av 

verksamheter i Sverige. REACH-lagen kom 2006 och är med andra ord över 10 år gammal. Det är 

en EU-förordning som gäller direkt i Sverige och över Svensk lag. De företag som är mest berörda 

har oftast god kännedom men mindre företag och de som inte tycker att man arbetar med 

kemikalier vet ofta inte om att och hur man faktiskt berörs. 

I REACH och flera andra lagar är särskilt farliga ämnen utpekade för att utfasas ur användning. 

Eftersom de har egenskaper som gör det svårt att hantera risker genom olika skyddsåtgärder ska 

användningen upphöra. I REACH innebär det att man lsiar ämnen som kommer att kräva 

information och på sikt kanske också tillstånd. 

Kandidatlistan 

Kandidatförteckningen kallas också för kandidatlistan. Det är en lista över ämnen som är särskilt 

farliga för hälsan eller miljön som den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, sammanställer.  

Ämnena på listan kallas för substances of very high concern, SVHC. För att identifieras som 

SVHC ska ämnena uppfylla ett eller flera av följande kriterier som finns i artikel 57 i REACH:  

 vara cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR) 

 vara långlivade, bioackumulerbara och toxiska (PBT) 

 vara mycket långlivade och mycket bioackumulerbara (vPvB) 

 ha andra egenskaper av motsvarande allvarlighetsgrad, såsom hormonstörande. 

Kandidatförteckningen fylls på regelbundet två gånger per år. Augusti 2017 fanns det 174 

ämnen/ämnesgrupper på listan. Exempel på ämnen är olika ftalater, tungmetallföreningar och 

nonylfenol.  
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Den senaste versionen av listan finns på den europeiska kemikaliemyndigheten Echa:s webbplats. 

Där finns också exempel på varor som kan innehålla de olika ämnena. På Kemikalieinspektionens 

webbplats finns en svensk version med kortfattade exempel på användningsområden för de olika 

ämnena. 

Informationskravet 

I paragraf 33 i REACH-förordningen (EU 1907/2006) fastslås att alla leverantörer av varor som 

innehåller mer än 0,1 viktsprocent av något ämne på kandidatförteckningen, måste ge mottagarna 

av varan tillräckligt med information för att möjliggöra säker användning av varan. Minimikravet 

är att ange namnet på ämnet.  

Leverantören måste lämna sådan information till konsumenter på begäran, inom 45 dagar från 

dagen för begäran. Yrkesverksamma kunder ska få informationen direkt utan att behöva fråga efter 

den. Informationskravet gäller för alla led i distributionskedjan, inklusive återförsäljare. 

Informationsplikten gäller för såväl varor som tillverkas inom EU som varor som importerats från 

länder utanför EU. 

En vara definieras i REACH som ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta 

eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess 

funktion. Exempel på varor är cyklar, stolar, bord, mobiltelefoner och leksaker. 

Så beräknar du 0,1-procentgränsen för ämnen i varor 

Halten 0,1 viktprocent ska beräknas som förhållandet mellan ämnets vikt och vikten på den vara 

som innehåller ämnet. Ett exempel är ett handtag på en cykel. Handtaget är en vara även om det 

har monterats på cykelstyret. Handtaget behåller alltså sin status som vara även efter det att den 

har fogats samman med övriga varor till en cykel. Halten 0,1 viktprocent ska alltså i detta exempel 

beräknas som förhållande mellan ämnets vikt och vikten på handtaget. 

Det finns också en anmälningsskyldighet till EU-myndigheten ECHA. Om du tillverkar eller 

importerar en vara som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne på kandidatförteckningen 

måste du göra en anmälan om detta. Skyldigheten gäller om mängden av ämnet överstiger 1 ton 

per tillverkare/importör och år.  

 

Varför finns denna lag? 
Kandidatförteckningens syfte är att lyfta upp ämnen som är bevisat farliga och prioritera dessa för 

åtgärder. De ska inte användas i samhället och speciellt inte i konsumentnära användning. Från 

kandidaltförteckningen väljs ämnen som ska utfasas genom att tillstånd succesivt införs för endast 

mycket begränsad användning där sökanden visat på en säker användning.   

Genom regeln att innehåll över 0,1% måste anges tvingar man företagen att skaffa sig kunskap om 

att dessa ämnen och potentiella nya ämnen som kan hamna på förteckningen kan finnas. Det leder 

också till att man arbetar med att plocka bort ämne med sådana egenskaper eftersom det är svårare 

att hålla reda på innehåll av dem och informera.  

Regeln om konsumentens rätt är den enda paragrafen i REACH som direkt riktar sig till 

konsumenter. Att utnyttja sin rätt som konsument är viktigt för att visa på att vi bryr oss om att de 

produkter som vi kan köpa är säkra för oss och inte innehåller onödigt farliga ämnen som kan 

exponera oss.  

https://echa.europa.eu/sv/home
http://www.kemi.se/
http://www.kemi.se/
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Svårigheter för olika parter 
Det kan vara ett motstånd att som konsument ställa frågor om innehåll av kemiska ämnen i varor.. 

Om man kan få stöd med ett dokument som förklarar vad det gäller så underlättar det.  Det är även 

svårt för personal i affärer att vara uppdaterade på dessa frågor varför information till dem också är 

viktig.  

För företag är det en grannlaga arbetsuppgift att i sin egen verksamhet och i sin leverantörskedja 

bygga en organisation och rutiner för att hantera informationskravet. För att verkligen kunna svara 

måste man ha ett gediget arbete och kunskap kring material, potentiella ämnen i olika material, bra 

inköpsrutiner och krav på sina leverantörer samt egna tester och uppföljningar/audits hos 

underleverantörer. Man måste också ha en framförhållning på vilka ämnen som kan komma med 

på kandidatförteckningen eftersom reglerna gäller från den dag de dyker upp på listan. 

 

Varför genomför kommunen detta 

 

Länets åtgärd 

Enligt åtgärd 1 i Länsstyrelsen i Jönköpings åtgärdsprogram 2016-2020 för Hälsans miljömål, där 

miljömålet giftfri miljö ingår, ska kommunen genomföra ett projekt där informationskravet i 

REACH testas. Syftet är att sprida kunskap och göra företag medvetna. För minst 20 varor från 

varje kommun ska information efterfrågas. Svaren ska tillhandahållas till länsstyrelsen för 

sammanställning. I och med detta projekt och leverans av data till länsstyrelsen i form att denna 

redovisning har Jönköpings kommun genomfört denna åtgärd. Vi har inte inväntat länsstyrelsen 

förfrågningsunderlag utan utarbetat ett eget.  

Kemikalieplanen 

Enligt Jönköpings kommuns kemikalieplan ska vi arbeta med att medvetandegöra verksamheter 

och konsumenter. De affärer som deltagit har gjorts uppmärksamma på lagstiftningen och fått 

utnyttja det arbete som de i många fall lagts ner för att kunna hantera lagstiftningens krav. 

När rapporten är klar har vi för avsikt att sprida informationen i olika kanaler. Vi hoppas att det 

ska kunna inspirera konsumenter att våga fråga själva och att hålla frågan levande hos affärer och 

leverantörskedjor.  

Det är inte genomfört som ett tillsynsprojekt från Miljö- och hälsoskyddskontoret. Att fråga på 

detta sätt som tillsynsmyndighet kan anses vara ett sätt att brottsprovocera och är inte tillåtet. 

Blanketterna är dock ”utgiva” av Miljö- och hälsoskyddskontoret och kemikaliestrategens 

organisatoriska placering är på dito.  

Andra kommuners arbete 

Många andra kommuner har tagit fram material för att underlätta konsumenters frågande. Att 

benämna det Våga fråga är för att man just ska våga fråga mer och på det sättet öka kunskapen och 

motivationen för företagen att bedriva ett seriöst arbete med att minska kemikalierisker.  
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Hur undersökningen gjordes 
Framtagning av blankett och instruktion 

Underlag för att kunna fråga har tagits fram av kommunens kemikaliestrateg.  Länsstyrelsens i 

Jönköpings exempel på blankett för förfrågan, som tagits fram av dem för att underlätta för 

kommunerna, hade inte kommit ut när vi inledde arbetet.  Material från andra kommuner och 

myndigheter har studerats och delvis varit underlag. För att underlätta för den som frågar och för 

affären har blanketten utformats så att den också beskriver lagkravet och förtydligar vad vi vill ha 

information om, och vad som gäller i tider (se bilaga 1).  Även en instruktion till de som hjälper 

till har tagits fram samt exempel på varor och affärer (se bilaga 2). 

Genomförandet 

Några frivilliga konsumenter (6 personer) hjälpte till att fråga runt i butiker i Jönköpings kommuns 

centralort under några dagar kring årsskiftet 2016- 2017. Därefter har vi ställt samman info om 

vilka vi frågat och när samt inväntat svar eftersom svarstiden är 45 dagar. Vi har inte efterfrågat 

svar som inte inkommit eftersom kravet är att man ska få svar.  

Bedömning av svar 

I utvärderingen har vi bedömt saker som bemötande i affären, svarstid samt det svar som 

levererats.  

Är de svar vi fått rätt? 

Det vi bedömt är om man svarat och inom de 45 dagar man har på sig och om svaret är relevant, 

d.v.s. om det rör kravet på information om kandidatlistans ämnen.  

Eftersom inga varor inköpts och inga kemiska analyser har gjorts kan inte sanningshalten i svaren 

bedömas. Däremot kan svaret i viss mån bedömas utifrån hur man svarar vilket kan ge en hint om 

hur etablerat och bra arbete med frågan inom företaget bedrivs.  

Så som lagen är utformad behöver företaget inte ge ett svar om varan inte innehåller ämnena över 

halten. Men rekommendationen från nationella myndigheten Kemikalieinspektionen är att 

affärerna/företagen ska svara på en ställd fråga för att vara tydliga. Annars kan konsumenten inte 

avgöra om företaget ignorerat frågan eller om varan faktiskt inte innehåller ett särskilt farligt 

ämne. Därför tolkar vi ett ickesvar som ett negativt resultat.  

Betygsättning 

Vi har också gjort en gradering där vi poängsatt olika delar och räknat ihop ett sammanvägt betyg.  

Maximala betyget är 6 och det minsta är 0. Om man blir dåligt bemött vid förfrågan och man 

sedan inte får något svar får man 0 p. 

 Hur vi blev bemötta vid förfrågan (0-1 p) 

 Svarstid, d.v.s. i tid, sent eller inget svar (0-2p) 

 Hur bra svaret var – t.ex. relevant svar, tolkbart lekman, visar hur man jobbar, 

dokumentation, info om deras arbete (0-3 p) 
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Hur bedöma leverantörens arbete? 

Ett bra arbete kännetecknas av en strukturerad process för att svara på frågan. Redan i kassan ska 

det finnas en viss kunskap om hur frågan ska hanteras. Att man får fråga och vart den ska skickas. 

Företag som har arbetat mest med frågan har ofta färdiga lösningar för hur svar ska ges med 

färdiga deklarationer kopplade med produkterna.  Det handlar om att ha ett etablerat arbete i sin 

leverantörskedja där man ställer krav på dessa i sin tur och att man genomför egna audits och 

stickprov emellanåt. Att bara ha en lista på ämnen som inte får finnas eller lagar som ska följas och 

gå i god för att det inte finns är ofta inte tillfyllest.  

Många företag ger en leverantörsförsäkran på att de inte har sådana ämnen. Dess trovärdighet kan 

inte bedömmas annat än med en tydlig beskrivning av hur de arbetar med frågan.  Material som är 

i kontaktmed livsmedel har speciell lagstiftning liksom leksaker och elektroniska produkter. I 

dessa fall är det vanligt att man har deklarationer eller analyser som bevisar att dessa lagar följs. 

Detta gäller inte kandidatlistans ämnen och därför gäller inte dessa dokument och analyser som 

bevis för denna fråga.  

Rapport 

Rapporten har sammanställts under augusti 2017 av kemikaliestrategen. 

Tack till 

Alla som hjälpte till att ställa frågor i butiker och vidareförmedla svar. Och till alla butiker och 

dess personal som blev utsatta för undersökningen.  

 

Resultat vi fick och diskussion kring 

dessa 
Bemötande vid frågeställandet 
Det upplevs ofta som obehagligt att ställa frågor om innehåll. Att man ska vara till besvär och att 

det är synd om expediten för området är komplicerat. Det är också tydligt att för många expediter 

är det stressande att vi frågar. I vissa fall är det fullt förståeligt när det t.ex. är mycket folk och lite 

personal. I undersökningen har vi ändå försökt att hjälpa till genom att ha färdiga mallar och 

information för dem. Och har försökt att inte i onödan stressa allt för mycket. I ett fall höll en affär 

på att stänga och bad oss fråga på en annan av kedjans butiker i kommunen. Detta resultat har då 

inte tagits med i undersökningen.  

Vi har ändå valt att gradera personalens bemötande i två nivåer. Ett mindre och ett mer 

kundvänligt, 0 respektive 1 p. Detta har vägts in i det sammanlagda betyget som presenteras 

nedan.  

Affärer och varor som ingått 
Vi frågade i 22 butiker men två svar har inte använts i utvärderingen. I ett fall höll affären på att 

sälja ut sortimentet och hänvisade till kedjans affär på A6. I det andra fallet frågade vi på en 

kemisk produkt och inte en vara varför vi valde att plocka bort den med.  

Vi har försökt att välja produkter som är relevanta att fråga på genom att det finns material med en 

viss risk. T.ex. en t-shirt med plasttryck och ett plastleksaksdjur som skulle kunna innehålla 
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ftalater. Vi har också försökt att sprida dem till olika produktkategorier (se tabell 1). För att 

undvika problem med tolkningen av lagstiftningens krav jämfört med annan lagstiftning har 

medicintekniska produkter, kemiska produkter och kosmetiska/hygieniska produkter undvikts.  

Vi har medvetet låtit bli att fråga i små affärer, eller torghandel och utanför etablerade kedjor som 

rimligtvis har svårare att klara lagstiftningens krav. Mer om vilka varor och affärer som ingått kan 

man läsa ut i bilaga 3.  

 

Tabell 1: Varuslagen som ingått i undersökningen 

Typ av vara Antal 

Leksaker 4 

Elektronik 2 

Kläder / skor 3 

Smycket/bijouterier 2 

Byggvaror 2 

Sport 2 

Övrigt 2 

 

 

Svar från butiker 
Svaren inkom mellan dag 0 till dag 48. Fem företag har inte efter över 225 dagar kommit in med 

något svar alls. Svarstiden illustreras i figur1. där det framgår vilka företag som svarade när. 

Av de 20 varor och affärer som tillfrågats har 11 (55%) svarat något rimligt inom tidsgränsen. Fyra 

(20%) har inte svarat alls, två (10%) kom för sent in och 3 (15%) svarade inte på just denna 

lagstiftning. Se figur 2. 
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Figur 1: Svarstiden för de olika företagen.  Lagkravet är inom 45 dagar (den röda linjen). De 

fem sista staplarna har inte kommit in med svar ännu efter 225 dagar (och ligger utanför 

skalan).  

 

 

 

Figur 2: Resultatet av hur många som klarade att svar inom tid och på rätt lagstiftning. 11 av 

20  (55%) har svarat något rimligt inom tidsgränsen. Fyra (20%) har inte svarat alls, två (10%) 

kom för sent in och 3 (15%) svarade inte på just denna lagstiftning.  
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Bedömning av svaren 
För att kunna bedöma svaren gjordes en grov poängsättning av olika delar som bemötande i affär, 

svarstid och hur bra svaret var (relevant, tolkbart, dokumentation etc.) där vi sedan räknat ihop ett 

sammanvägt betyg.  Maximala betyget är 6 och det minsta är 0. Om man blir dåligt bemött vid 

förfrågan och man sedan inte får något svar får man 0 p. 

Kvaliteten på svaren vi fick varierade. I figur 3 redovisas betygen för de olika affärerna.  I denna 

undersökning var Jula och Ur och penn sämst medan H&M samt Intersport fick bäst betyg. Om 

företaget har upparbetade rutiner för att hantera frågan märks det ganska väl i svarsprocessen och i 

hur svaret utformas. Vissa typer av företag (stora kända varumärken och ofta kläder) har mött 

denna typ av frågor oftare och har sålunda arbetat upp en process som ska fungera. Vi vill dock 

poängtera att detta ger en ögonblicksbild av läget då undersökningen gjordes och att resultatet 

nödvändigtvis inte behöver spegla företagets arbete eller ambitioner.   

 

 

 

Figur 3: Sammanräknat betyg för de affärer som deltog där bemötande i affär, svarstid och 

hur bra svaret var – t.ex. relevant svar, tolkbart lekman, visar hur man jobbar, 

dokumentation, info om deras arbete. 6 poäng är det maximala betyget. 
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Slutsatser 
Det är förvånande att 9 av 20 butiker inte kunnat ge ett svar som lagstiftningen och 

rekommendationerna kräver. Reach-lagstiftningen med reglerna kring information om 

kandidatämnen i varor är ändå äldre än 10 år. Man har haft många år på sig att hitta rutiner för hur 

man ska hantera en förfrågan. Å andra sidan gjordes en del arbete för flera år sedan att sätta rutiner 

men dessa kan vara svåra att upprätthålla. Det kommer ständigt ny personal som ska sättas in i vad 

som gäller. Och om första linjen som möter frågan inte vet hur den ska hanteras fallerar det redan 

där oavsett hur bra man arbetar högre upp. 

Vid utvärdering av svaren som ges blir det ganska tydligt vilka kedjor som har ett etablera system 

att hantera inkommande frågor. I vissa fall var det förvånande att man fick det svar man fick. Att 

kedjor som har gått ut med att man har bra system ändå kan leverera ett mindre bra svar kan bero 

på omsättning av personal eller svårighet att få ut information till butikerna. Det är svårt att hålla 

information aktuell. Speciellt eftersom frågorna är sällsynta från kunder.  

Att vi ställer frågan är bra både för att trycka på dem som behöver arbeta mer med frågan och för 

dem som får användning och en test av de system för att hantera frågan man byggt upp. Svårare att 

veta är om vår insats att fråga bidrar till att vi blir av med ämnen med särskilt farliga egenskaper 

från varorna.  

 

Råd till frågare 
En del av de råd som beskrivs här följer av att vi har ett projekt som ska redovisas. Men en del är 

också bra för dig som vill fråga som enskild konsument att tänka på.  

I instruktionen i vårt projekt fanns tips på vilka varor som kan vara bra att fråga på i olika typer av 

affärer. T ex är det bra att undvika att fråga om kemiska produkter, kosmetiska och hygieniska 

produkter eller medicintekniska produkter där det kan vara oklart om huruvida Reach paragraf 33 

gäller. Och att vissa varor med vissa material kan ha större risk innehålla sådana ämnen.  

För att få en uppfattning om varan och för tydlighet för den som ska sammanställa ombads man att 

notera namn, varumärke, tillverkare etc. samt att ta en bild på varan. Man ombad också att namnge 

bildfilen gärna med varans namn när den skickas in den med de andra uppgifterna. 

För stöd till butiken lämnades blanketten + varan in i kassa/ till personal vid frågan. På blanketten 

var också info om varans namn etc. ifyllt. Dessutom anges tydligt den frågande personens 

kontaktuppgifter.  I blanketten finns också mer information om rätten att få information och vilka 

lagrum som gäller.   

Enklast är att välja att få svar via mail. Då är det lätt för butiken att bifoga dokumentet med mer 

info eller länkar liksom att det går lätt att vidarebefordra om man ska göra en sammanställning av 

fler svar i en gemensam undersökning. 

Glöm inte att själv anteckna uppgifter om: 

 Vilken affär du frågar i (och plats) 
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 Identitets info om varan som namn, varumärke/leverantör eller annat. 

 Kan du också beskriva varans material är det bra, t.ex. om läder, gummi, plast, tyg.  

 Vilket datum du frågar. 

Gå till personal eller kassan med varan och fråga något i stil med : - Innehåller denna varan några 

ämnen på Reach Kandidatförteckning?  

Lämna fram frågedokumentet där du fyllt i vilken vara det avser samt dina kontaktuppgifter. Du 

behöver inte försvara något eller övertala dem. Säg bara att det står mer info i frågedokumentet 

och att du testar din rätt att få information. Butiken kan behålla frågedokumentet, men anteckna då 

själv på annat papper. Du behöver inte köpa varan. 

Blankett att använda hittas i bilaga 1 men går också att hitta på kommunens hemsida – sök på våga 

fråga. Många andra kommuner och organisationer har liknande blanketter om du söker på nätet. 

 

Råd till affärer 
De råd vi ger den affär som får en fråga är följande:  

Kemikaliefrågan har seglat upp som en viktig miljöfråga de senaste åren. Att företaget har en 

kunskap och medvetenhet om detta och arbetar strukturerat är ett måste för framtiden. Det är dålig 

reklam att ett varumärke förkippas med innehåll av farliga ämnen och att man ser ut att bryta mot 

lagen.  

Vi rekommenderar att ni svarar kund som frågar oavsett om produkterna innehåller några ämnen 

eller ej. Ett svar ska helst visa hur ni arbetar med kemikaliesäkerhet och att säkerställa att 

produkterna inte innehåller kandidatämnen över 0,1%. Det ger en mer förtroendeingivande 

intryck. 

Att svara tydligt med ett svar som kan tolkas utan att man har specialistkompetens är också viktigt. 

Att skicka en byggvarubedömning där det inte i klartext står svar kring detta utan bara en 

ingredienslista kräver att kunden själv kan matcha kandidatlistan mot innehåll.  Detta ska inte 

behövas.  

Att expediter har kunskap om detta är ju bra men viktigare är ändå att ha rutiner för att hantera 

frågan på vänligt och strukturerat sätt. Att man kan hantera frågan och leverera ett svar inom tiden. 

Det borde vara ett givet led i en kvalitetssäkring och nöjd kund fokus i varje verksamhet.  

 

Bilagor 
1. Blankett för att fråga. 

2. Instruktion till deltagare 

3. Tabell över medverkande företag, resultat och betyg 



Bilaga 1 
 

 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 
Besöksadress Juneporten 

Västra Storgatan 16, Jönköping 
miljo@jonkoping.se  

 Ljuset vid Vättern 

 

JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se/mk 

 

Konsumenters rätt veta  
om en vara innehåller farliga kemiska ämnen 
 
 

Hej konsument! 
Har du någon gång undrat vad det du tänker köpa innehåller?  Kanske 
luktar plasten eller tyget kemiskt.  
 
Enligt den europeiska kemikalielagen Reach har du som konsument rätt 
att få veta om en vara innehåller ämnen som finns upptagna på en lista 
som heter kandidatförteckningen.  
 
Ämnen på denna lista är bevisat särskilt farliga och kan bland annat 
orsaka cancer och påverka våra möjligheter att få barn. De kan finnas i 
alla möjliga varor som plastprodukter, textilier, elektronik och byggvaror 
till exempel.  
 
Innehåller varan mer än 0,1 procent av något av dessa ämnen ska de 
kunna ge dig svar om detta inom 45 dagar. Det gäller för varje enskild 
del i en sammansatt produkt, tex olika delar på en cykel. Du ska få namn 
på ämnet samt hur du ska hantera varan säkert. 
 
Genom att fråga bidrar du till att få säkrare varor och att mer kunskap om 
att förebygga kemikalierisker sprider sig i leverantörskedjor. 
Mer information kan du få på Kemikalieinspektionen. www.kemi.se  Gå in 
på konsument, Rätt att få information.   
 
 
Till affären 
Informationen du ska ge är lagstiftad och finns i artikel 33 i Reach-
förordningen (EU) nr 1907/2006. Den ska ges kostnadsfritt. Även om 
varan inte innehåller något av ämnena över 0,1 vikts% bör du svara 
kunden detta inom 45 dagar. För att kunna svara behöver du ta kontakt 
med ditt huvudkontor eller leverantören.  
 
Runt 170 ämnen finns idag på Kandidatförteckningen men den 
uppdateras regelbundet. Du hittar den på Europeiska 
kemikaliemyndighetens hemsida: https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-
table 
 
 

http://www.kemi.se/
https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table


 
 

  

Formuläret nedan kan vara en hjälp till dig som frågar och för 
butiken som får frågan. Det kursiva är vad konsumenten vill ha svar 
på om varan. 

 
 
Begäran om information  
 

Vänligen svara mig om varan (namn på produkten och varumärke)  
 
………………………………………………………………………… 
 
innehåller något eller några av de ämnen som finns på 
kandidatförteckningen i en halt över 0,1 viktprocent.  
 
Ja, den innehåller  □ 
Nej , den innehåller inte □ 
 
Om varan innehåller något sådant ämne ska jag få information om ämnets 
namn och information som gör det möjligt för mig att hantera varan på ett 
säkert sätt.  
 
Ja, varan innehåller  
(namn på ämne/ämnen) ……………………………………………….  
i en halt över 0,1 viktprocent. 
 
Och åtgärder för säker hantering är:  
………………………………………………………………………… 
 
 
Jag som frågar heter:  
 
………………………………………………………………………… 
 
Jag frågar (datum) ………………  
och förväntar mig svar innan (datum) ……………………… 
 
□  Jag vill ha svaret digitalt till min e-post:  
 
…………………………………………………………………….. 
□  Jag vill ha svaret skriftligt till adressen:  
 
………………………………………………………………………… 
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 
Besöksadress Juneporten 

Västra Storgatan 16, Jönköping 
miljo@jonkoping.se  

 Ljuset vid Vättern 

 

JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se/mk 

    
 

Gör så här när du medverkar i Våga fråga kampanjen 
 
Välj ut en butik och en vara. Ta en bild på varan. Namnge bildfilen gärna 
med varans namn när du skickar in den med de andra uppgifterna. 
Fyll i info om varans namn och dina kontaktuppgifter på frågedokumentet 
till affären där det också står mer information om rätten att få information. 
Välj att få svar via mail så det är lätt att vidarebefordra. 
Anteckna själv uppgifter om: 

 Vilken affär du frågar i (och plats) 

 Identitets info om varan som namn, varumärke/leverantör eller 
annat. 

 Kan du också beskriva varans material är det bra, t.ex. om läder, 
gummi, plast, tyg.  

 Vilket datum du frågar. 
 
Gå till personal eller kassan med varan och fråga något i stil med : - 
Innehåller denna varan några ämnen på Reach Kandidatförteckning?  
Lämna fram frågedokumentet där du fyllt i vilken vara det avser samt dina 
kontaktuppgifter. Du behöver inte försvara något eller övertala dem. Säg 
bara att det står mer info i frågedokumentet och att du testar din rätt att få 
information. Butiken kan behålla frågedokumentet, men anteckna då själv 
på annat papper. Du behöver inte köpa varan.   
 
Varor är allt möjligt som inte är en kemiska produkt. Men undvik för 
enkelhetens skull kosmetika och hygienprodukter, medicin-tekniska 
produkter samt livsmedel. I excellfilen finns exempel på butiker och varor 
du kan fråga på. 
Du får gärna fråga för fler varor och i fler affärer i Jönköpings kommun.  
 
Skicka gärna redan när du frågat uppgifterna till 
Gudrun.Bremle@jonkoping.se . Skicka gärna också eventuell reaktion på 
frågan – hur de tar emot frågan och bemöter dig. 
 
Men eftersom svaret kan ges upp till 45 dagar efter du frågar så kommer 
du behöva skicka svaren och vilket datum de svarar till mig vid senare 
tillfälle. Även om du inte får svar vill jag veta.  
 
 
Tack för att du hjälper till! 
 
Gudrun Bremle 
Kemikaliestrateg Jönköpings kommun 
Telefon: 036-106108 
Gudrun.Bremle@jonkoping.se 

mailto:Gudrun.Bremle@jonkoping.se
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Bilaga 3: De butiker och varor som ingick i undersökningen samt en sammanfattning av resultat. Svarstiden i dagar. Betyget svarstid var 0 för inget svar, 1 för 

försent och 2 för inom 45 dagar. Bemötandet i butik vägdes till 0 eller 1 p. Svarsinfon värderades med 0-3 p beroende på hur svaret formulerats och om det var 

relevant och tolkbart för en utan ingående kunskaper. 
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Teknikmagasinet 
- centrum 

Produkt; Touchable 
bubbles av Funtime gifts  

 

0 46 1 För sent 1 2 ja nej 
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Claes Ohlsson - 
centrum 

Ljusgrönt Iphone-skal av 
”happy plug”. 

 

0 11 2  1 3 ja ja 

Åhlens –  

centrum 

Ljusslinga LED av 
”KONST SMIDE”. 

 

0 29 2 Skickat med 
leverantörens 
självdeklaration 

3 5 ja ja 

Coop - 
Kristinedal 

Ballonger  0  1 Svarat med 
okunnighet om saken 
och deras skyldighet 

0 1 nej nej 
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Netto - 
Juneporten 

Sugrör som glasögon i 3 
delar. Ronald A/S, 
Copenhagen 

 

1 48 1 Svarat för sent och 
då med testrapport 
livsmedel 

0 2 nej nej 

Ur och penn - 
Centrum 

Produkt; Choker 
Halsband montini. 

 

0  -  0 Ej svarat alls 0 0  nej 

Jula –  

A6 

Arbetshandske 10,5 
NÖT av Blue Wear 

 

0  -  0 Ej svarat alls 0 0  nej 
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KappAhl - 
centrum 

Svart väska i konstläder. 
DbyK.  

 

1 5 2 Nämner lite om hur 
man jobbar 

2 5 ja ja 

Intersport – A6 Fotbollsmålvaktshandske 
från ”Uhlsport”. 

 

1 26 2 Skickat med 
leverantörs 
deklaration och hur 
man jobbar 

3 6 ja ja 

Hemtex - 
Centrum 

Hemtex Globlampa 205 
lumen 18W E27 G95 

 

1 20 2 Skriver lite om hur 
man jobbar 

2 5 ja ja 
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Elgiganten – A6 Stavmixer från ”Matsui”. 

 

1  0 Ej svarat 0 1  nej 

Apoteket Hjärtat 
- Centrum 

Produkt; Travel pillow 
kids av Go travel 

 

1 26 2 Svarat om 
leksaksdirektivet 

0 3 nja nej 

Tiger - Centrum Bondgårdsdjur, häst, 
Zebra artikel nr 1700534 

 

1 34 2  1 4 ja ja 
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Nilsons skoes - 
Centrum 

Finsko i ljusbrunt läder 
av ”Rieker Antistress”. 

 

1 18 2 Länk till hur de 
jobbar 

2 5 ja ja 

Gina trikå - 
Centrum 

Svart t-shirt med tryck, 
Ida tee offblack/tiger. 

 

0 27 2  2 4 ja ja 

K-rauta - 
Solåsen 

Innedörr Cello 7x21, 
Easy 

 1 0 2 Bara skickat 
byggvarudeklaration 
men inget om 
kandidatämnen i den 
egentligen. 

1 5 nej ja 

Miljöhallen golv - 
Solåsen 

Marmoleum click Lime  1 1 2 Står bara att det är 
miljöbra 

1 4 ja ja 
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Mekonomen - 
Ekhagen 

Be Safe Sunprotector 
item nr 511016 

 

1  0 Ej svarat 0 1  nej 

H&M - Centrum Active 3-pack sport 
socks 

 

1 9 2 Skickat med 
leverantörsdeklaratio
n och hur man jobbar 

3 6 ja ja 

Cervera - 
Centrum 

Cake pop pinne 15 cm 
60-pack 

 

1 17 2 Ej svarat på frågan. 
Skickat testrapport 
livsmedel 

0 3 nja nej 

 



 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

Våga fråga om farliga ämnen i varor 
 

 

 

När du med en vara i butiken stå, 

och då rakt inte alls kan förstå, 

vilka kemikalier den kan innehålla, 

trots att du all märkning kolla. 

Då ska du minsann alltid våga, 

ge dig på ställa en knepig fråga 

 

Ty det är i REACH-lagen känt, 

att du som en vanlig konsument, 

på förfrågan ska få information 

något som är EU:s målvision 

Så det går inte att bara bortvifta 

Om nått ämne är på kandidatlista 

 

Visserligen må det vara hänt 

Det bara gäller över 0,1 procent 

Men den riktigt stora finessen 

Är hela riskhanteringsprocessen 

Där företaget tar ett klokt beslut 

att ämnena istället helt fasas ut 

 


