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Våga fråga 
- välj giftfritt när du shoppar

Alla varor innehåller kemiska ämnen. De 
ingår i de material och komponenter som 
varorna är tillverkade av. Kemiska ämnen 
kan också vara tillsatta för att ge varan 
vissa egenskaper. Det kan till exempel 
handla om att göra en plast mjuk, ett tyg 
mindre brandfarligt eller för att ge varan 
en blank metallyta.

När ett kemiskt ämne finns i en vara, kan det under vissa om-
ständigheter läcka eller avdunsta från varan. Det kan hända 
under själva tillverkningen av varan, när den används eller när 
varan blir till avfall. En del kemiska ämnen kan orsaka nega-
tiva effekter på människors hälsa och på miljön. Exempel på 
kemiska ämnen som kan spridas från varor och ge negativa 
effekter är mjukgörande ftalater (plastprodukter), vissa flam-
skyddsmedel (textilier), tungmetaller som krom (skinn), bly 
(smycken) och kadmium (konstnärsfärger, laddbara batterier), 
antibakteriella ämnen som silver (träningskläder och kylskåp) 
och triclosan (tandkräm och deodoranter).

Kunskapen är generellt sett låg när det gäller innehållet av 
kemikalier i varor, hur kemikalierna sprids och vilka effekter 
kemikalierna kan ha på människors hälsa och miljön. 
Ursprungsland (importerade produkter)

Företagen är ansvariga
Många företag som tillverkar, importerar och säljer produkter 
behöver ta ett större ansvar för sina produkter. Det är  
företagen, som säljer varor på marknaden, som är ansvariga 

för att varorna inte skadar människors hälsa eller  
miljön. Myndigheternas roll är att kontrollera att företagen 
tar sitt ansvar.

Vad kan företag göra?
Arbeta medvetet med kemikaliefrågorna. Hålla koll på vilka 
kemikalier varorna innehåller, ställa krav på leverantörer, göra 
egna stickprovskontroller. Byta ut produkter som innehål-
ler farliga ämnen. Informera om varornas innehåll av farliga 
ämnen.

Vad kan du som konsument göra?
Ställ frågor i affären. Var misstänksam mot  
varor som luktar starkt av kemikalier. Det är inte vanligt, men 
det händer att vissa varor orsakar allergier eller andra över-
känslighetsreaktioner. Vid sådana besvär, meddela 
företaget där varan köptes.

Kandidatförteckningen är en lista över 
ämnen som kan medföra allvarliga effekter 
på människors hälsa eller miljön. Nya ämnen 
förs successivt upp på listan. När ett ämne 
finns upptaget ska information lämnas till 
kund om varan innehåller mer än 0,1 procent 
av ämnet. Konsumenter ska på begäran få 
informationen inom 45 dagar.

Reglerna om rätt till information om farliga 
ämnen i varor står i artikel 33 i EUs kemika-
lieförordning REACH


