
Maila ett företag eller fråga i butiken! 
Eftersom lagstiftningen inte riktigt räcker för att skydda konsumenter och barn från skadliga 

kemikalier så hamnar tyvärr en stor del av ansvaret på vanliga konsumenter/föräldrar. Det är heller 

inte så att det finns en innehållsförteckning över tillsatta kemikalier på leksaker eller kläder. Det 

gäller att fråga butiker och företag. De vill sälja sina saker, och konsumenter som ställer krav är en 

viktig faktor för förändring!  
 

Hur frågar man då? Ett dåligt exempel: ”innehåller er produkt några skadliga kemikalier?” Varför är 

denna fråga dålig? Vad som är skadligt eller inte är inte självklart. Vi på bloggen ”kemikalier i barns 

vardag” har inte samma åsikt som varken lagstiftning eller många företag om vad som är skadligt 

eller ej. Det är bättre att vara mer specifik. Viktiga kemikalier att fråga efter är eller om produkten 

innehåller ftalater, bisfenoler eller bromerade flamskyddsmedel. Om produkten är fet, vatten- eller 

smutsavvisande kan det vara läge att fråga om den innehåller fluorkarboner. Man kan också fråga 

om de gör egna kontroller för att få en bild av hur insatta de är i frågorna. 

En till fråga som kan vara bra att ställa är om produkten innehåller något av ämnena som finns på 

Eus kandidatlista, REACH. Kandidatlistan innehåller en mängd skadliga kemikalier som ännu inte är 

reglerade i lagstiftning men som utreds särskilt för detta. Det fiffiga här är att EUs kemikalie-

lagstiftning REACH säger att du som konsument har rätt att få svar på den frågan inom 45 dagar. 

Själva REACH är dock ganska fattig som lagstiftning trots att det är en av världens starkaste 

kemikalielagstiftningar. Många företag svarar gärna glatt på kemikaliefrågor med ”vi följer REACH”. 

För det första så är REACH en lagstiftning och därför inget att skryta med att man följer. För det 

andra så gäller en stor del av REACH regler enbart hantering av den rena kemikalien och kemiska 

produkter inom EU. Du kan alltså importera en stereo från Asien som innehåller en kemikalie som 

inte får användas inom EU eftersom en jacka inte räknas som en kemisk produkt, trots att den 

innehåller kemikalier. Så nöj dig inte med svaret ”vi följer REACH”. 

Brevet kan låta lite stelt och byråkratiskt men det kan ändå vara bra att påtala lagstiftningen så att 

den person i kundtjänsten som tar emot ditt brev förstår att det kanske inte bara räcker med det 

gamla vanliga svaret som allmänt talar om företagets miljöpolicy. 

På liknande sätt kan du även fråga i butiken. Där kommer de garanterat att se ut som frågetecken. 

Kom ihåg att utgå ifrån en vänlig ton även om det känns som att de försöker lura dig. Det finns en 

liten risk att exempelvis säljare som egentligen inte är insatta ordentligt är duktiga på att berätta om 

hur bra och ofarliga deras produkter är. Med ett ”ofarligt” ämne kan butikspersonalen mena att 

produkten inte innehåller förbjudna ämnen, men som du vet är det ju inte bara förbjudna ämnen 

som kan vara skadliga… be dem då om exempelvis en e-postadress eller liknande dit du kan vända 

dig med din fråga. Eller leta själv upp en info eller kundtjänstadress till företaget som säljer 

produkten du undrar över. För att få ännu mera fart på dem kanske du vänligt kan hinta om att de 

kanske borde läsa på lite mer om exempelvis ftalater, bromerade flamskyddsmedel eller vad det nu 

är du misstänker kan finnas i produkten. 

 

Svårare än så behöver det inte vara att göra en insats! 



Exempel på brev att skriva till butiker och företag. 

 

Hej! 

Jag vill veta om (produktens namn och eventuellt modell) innehåller 

någon av de farliga kemikalier som finns på EUs kandidatlista. Enligt 

artikel 33 i EUs kemikalieförordning REACH (EG nr 1907/2006) har jag 

som konsument rätt att få besked inom 45 dagar, så jag hoppas att ni 

har möjlighet att ge mig svar med hjälp av era leverantörer.  

Kandidatlistan finns på den europeiska kemikaliemyndighetens 

hemsida 

(http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidat

e_list_en.asp ) . 

Vänliga hälsningar 

Datum, namn och kontaktuppgifter 
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