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Vad är kosmetiska produkter?

Definition

Ämnen och beredningar avsedda för 
människokroppens yttre delar eller 
tänder/munslemhinnor

I syfte att rengöra, parfymera, 
förändra utseende, korrigera 
kroppslukt, skydda, bibehålla i gott 
skick

Artikel 2 punkt 1 a förordning (1223/2009) om 
kosmetiska produkter



Kosmetiska produkter - exempel

• tvål

• hudkräm

• parfym

• deodorant

• schampo

• hårfärg

• hårstyling

• tandkräm

• makeup

• solskyddsmedel

• antirynkprodukter

• brun-utan-sol

• hud- och tandblekmedel

• rakningsprodukter



Regelstruktur för kosmetiska produkter

Kosmetikaförordningen (EG) 

1223/2009 samt förordning (EU) om 

påståenden om kosmetiska produkter 

655/2013

Miljöbalken

Miljötillsyns

-förordning

Kosmetika

förordning

2013:413

MSA-

förordning

LVFS 

2013:10

14 kap. 29 kap.

Här finns 

de flesta 

reglerna

LVFS = Läkemedelsverkets 

föreskrifter



Vilka regler gäller för kosmetiska produkter?

1. Kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009 samt förordning 

(EU) om påståenden för kosmetiska produkter 655/2013 

är grunden

Förordningarna ovan kompletteras med:

2. Svensk kosmetikaförordning 2013:413

– Viss produktmärkning ska vara på svenska (4 §)

– Läkemedelsverket är behörig myndighet (12 §)

3. Läkemedelsverkets  föreskrifter LVFS 2013:10

– Märkning vid lösviktsförsäljning (2 §)

– Språkkrav på PID (produktinformationsdokumentet) (3 §)

– Läkemedelsverkets tillsynsavgifter, tas ut från företag som 
anmält produkter till CPNP (4-12 §§)



Regler för kosmetiska produkter är kopplade 

till miljöbalken

• Tillsyn av kosmetiska produkter omfattas av miljöbalken

• Enligt 9§ i förordning 2013:413 är Läkemedelsverket den 

behöriga myndighet som avses i kosmetikaförordningen 

(EG) 1223/2009 



Fördelning av tillsynsansvar för kosmetiska 

produkter

• Miljötillsynsförordning 2011:13 fördelar tillsynsansvar för 

kosmetiska produkter:

– Läkemedelsverket: Ansvar för tillsyn av kosmetiska 

produkter enligt kosmetikaförordning (EG) 1223/2009 när det 

gäller hälsoaspekterna.

Observera att Kemikalieinspektionen har tillsynsansvar för

kosmetiska produkter när det gäller miljöaspekterna samt att 

Kemikalieinspektionen har tillsynsansvar för kemiska produkter, 

dvs bland annat de ingående råvarorna i kosmetiska produkter

– Kommuner: Tillsyn av hantering av kemiska produkter enligt 

2 kap. 31 § punkt 5

– Läkemedelsverket har Tillsynsvägledning av kommunerna



Ett grundkrav för kosmetiska produkter är att de ska 

vara säkra att använda för människors hälsa

Grundkravet kan uppfyllas med hjälp av regler för

• Innehållsämnen

• Märkning av produkten

• Produktinformation, PID, med bl.a. säkerhetsrapport

• Utpekade ansvarsområden för tillverkare, importörer och 

distributörer samt tillsynsmyndigheter

• Rapporteringsskyldigheter, t.ex.  av oönskade effekter

• Sanktioner



Vilka krav ställer lagstiftningen för kosmetiska 

produkter?

Kosmetiska produkter ska:

• Ha en säkerhetsrapport som är bedömd av en säkerhetsbedömare 
och som bevisar att produkten är säker att använda för människors 
hälsa

• Ha ett innehåll som följer reglerna, dvs. inte innehåller förbjudna 
ämnen, följer gällande villkor för begränsade ämnen, endast 
innehåller tillåtna färgämnen, konserveringsmedel eller UV-filter 

• Tillverkas enligt GMP (God tillverkningssed)

• Har en märkning som innehåller rätt information, så att användaren 
vet vad produkten innehåller, hur den ska användas och hur hållbar 
den är etc.

• Vara anmälda till kommissionens register CPNP (Cosmetic Product 
Notifikation Portal)



Regler för ämnen finns i kosmetika -

förordningens (1223/2009) bilagor

Reglerade ämnen Bilaga nr

Förbjudna II

Begränsade III

Tillåtna färgämnen IV

Tillåtna konserveringsmedel V

Tillåtna UV-filter VI

Bilaga 1 listar krav på innehållet i säkerhetsrapporten

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/Kosmetikalagstiftninge

n/

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/Kosmetikalagstiftningen/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/




Vem är ansvarig för att reglerna följs?

Två olika roller enligt kosmetika 

förordningen:

• Ansvarig person 
https://lakemedelsverket.se/upload/foretag/kosmetika/Informationsblad%20Ansvarig%2

0persons%20skyldigheter%202013-08-26.pdf

• Distributör
https://lakemedelsverket.se/upload/foretag/kosmetika/Informationsblad%20Distribut%c3%b6ren

s%20skyldigheter%202013-08-26.pdf

https://lakemedelsverket.se/upload/foretag/kosmetika/Informationsblad Ansvarig persons skyldigheter 2013-08-26.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/foretag/kosmetika/Informationsblad Distribut%c3%b6rens skyldigheter 2013-08-26.pdf


Ansvarig person

Ansvarig person är juridiskt ansvarig 
och ska se till att produkterna följer 
gällande regler

En ansvarig person blir du när:

OBS! Att översätta information i märkningen till svenska 
innebär inte att man blir en ansvarig person.

Läs mer om ansvar vid tillverkning 
och import här: 
http://www.lakemedelsverket.s
e/malgrupp/Foretag/Kosmetika
/

Du tillverkar en kosmetisk produkt själv och släpper ut 

den på marknaden.

Du låter legotillverka en kosmetisk produkt som du 

släpper ut i eget namn eller under eget varumärke.

Du importerar en kosmetisk produkt från ett land utanför 

EU/EES och släpper ut den på marknaden.

Du ändrar en produkt som redan finns på EU/EES 

marknaden och släpper ut den i eget namn eller under 

eget varumärke.

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/


Ansvarig person (AP) ska innan utsättandet på 

marknaden

• Förvissa sig om att kraven enligt 1223/2009 uppfylls

– Produkten är säker

– Upprätta produktinformationsdokument

– Följa god tillverkningssed (GMP)

– Innehåll följer bestämmelserna

– Korrekt märkning

– Marknadsföring  korrekt (655/2013)

– Ej djurtestat

– Anmält till CPNP



AP ska när produkten finns på marknaden

• Uppdatera och spara produktinformationsdokument

• Rapportera allvarliga oönskade effekter (SUE) till 
Läkemedelsverket 

• Vidta åtgärder om produkten utgör hälsorisk

• Vidta åtgärder om produkten har brist

• Möjliggöra tillgång till vissa uppgifter för allmänheten

• Identifiering inom leveranskedjan (3 år)

• lämna uppgifter till Läkemedelsverket vid tvivel om ämnes 
säkerhet

• Samarbeta med myndigheter



Distributören har också ett 

ansvar för kosmetiska produkter 

som tillhandahålls på marknaden

En distributör är du när:

Läs mer om ansvar vid införsel från 

EU/EES samt återförsäljning inom 

Sverige här:

http://www.lakemedelsverket.

se/malgrupp/Foretag/Kos

metika/

Du tar in produkter från ett annat EU/EES-land 

och säljer dem vidare i Sverige.

Du säljer vidare produkter inom Sverige från en 

svensk importör eller tillverkare.

Distributör

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/


Distributörer ska innan tillhandahållande 

kontrollera:

• Märkning med

– Företagsuppgifter

– Batchnummer

– ingrediensförteckning

– skyltar med ingredienser för små produkter

– uppgifter påförs vid lösviktsförsäljning

– svensk text

– hållbarhetstid inte har löpt ut



Distributören ska när produkten finns på 

marknaden

• Kontrollera att produkter som inte förförpackas uppfyller 
kraven på märkning

• För små produkter kontrollera att uppgifter om 
ingrediensförteckning finns i närhet till säljbehållare

• Agera mot produkter som inte uppfyller kraven

– t.ex. för kort återstående hållbarhet

• Agera mot produkter som utgör en hälsorisk/ allvarliga 
oönskade effekter (SUE)

– meddela AP och myndigheter i EU-länder där produkten tillhandahållits

• Medverka vid identifikation i leverenskedjan

– uppåt och nedåt

• Kontrollera att marknadsföringen är acceptabel



Slutanvändare (1223/2009 artikel 2, 1f))

Antingen konsumenter eller yrkesverksamma som 

använder en kosmetisk produkt



Märkning – regleras i 1223/2009 artikel 19.1

• a) ansvarig person 

• b) mängduppgifter 

• c) hållbarhetsuppgifter

• d) särskilda försiktighetsåtgärder

• e) tillverkningspartiets nummer

• f) produktens funktion om det inte tydligt framgår av 

presentationen av produkten

• g) ingrediensförteckning   



Symboler i presentationen

• Alternativ till texten ”bäst före utgången av..”

• Uppgift om hur länge en produkt är säker att 

använda utan risk för konsumenten efter 

öppnandet

• Märkning krävs på svenska



Märkning = 

konsumentinfo
Artikel 19 förordning 1223/2009/EG

4 § förordning (2013/413)

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/Import-fran-land-utanfor-EU-EES/Markning-av-

produkter/

Ska finnas på förpackning 

(kartong) och behållare 

(flaska/tub/burk) i outplånlig, 

lättläst och väl synlig skrift

Obs! En del av märkningen ska 

vara på svenska

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/Import-fran-land-utanfor-EU-EES/Markning-av-produkter/


Läkemedelsverkets tillsyn av kosmetiska 

produkter

• Inkomna tips från allmänhet, kommuner och andra 
myndigheter (oftast tillsyn av AP)

- Kontrollera anmälan till CPNP

- Granska märkning (även distributörer med 
webbförsäljning)

- Granska säkerhetsbedömning

- Granska marknadsföring

• Aktiv omvärldsbevakning (oftast tillsyn av AP)

- samma tillsynsaktiviteter som ovan



Läkemedelsverkets tillsyn av kosmetiska 

produkter

• Tillsyn av tillverkning av kosmetiska produkter:

- Tillverkningen skall ske enligt good manufacturing practice

(GMP) enligt artikel 8 i förordning (EG) 1223/2009

- Besöksinspektion under en heldag hos tillverkare

- GMP efterlevnad jämförs med kraven i ISO 22716:2007

- Tillverkaren får en inspektionsrapport med eventuella 

avvikelser från GMP. Tillverkaren svarar med åtgärder och 

tidplan för åtgärderna.

- Läkemedelsverket utför ca 10 st GMP inspektioner/år



Läkemedelsverkets tillsyn av kosmetiska 

produkter

• Vid inkomna allvarliga oönskade effekter av 
kosmetiska produkter

- Utreda och bedöma

- Ev. granska säkerhetsbedömning

• Planerade projekt, t.ex. solskyddsprodukter, 
tandblekningsprodukter

- Granska märkning

- Utföra eventuella laboratorieanalyser

- För solskyddsprodukter kontrollera bevisning för 
solskyddande effekt (endast för AP)



Läkemedelsverkets tillsyn av kosmetiska 

produkter

Riskbaserad tillsyn!

• Hälsorisker, exempel:

- innehåll av förbjudet ämne

- produkter med känd riskbild t.ex hårfärgnings produkter 

- produkter för barn

- produkter som används nära ögon, slemhinnor

- solskyddsprodukter (effektbevisning krävs)

• Falsk information, exempel:

- marknadsföring med felaktiga påståenden

• Regulatoriska fel, exempel:

- saknad anmälan i CPNP

- felaktigt märkta produkter



Solskyddsprojekt våren 2018

• Tillsyn av ansvarig person för 11 st solskyddsprodukter 

• Begärde in bevis för solskyddande effekt och märkning 

• Kontroll av dokumentationen mot reglerna i 

Kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009 samt EU’s

solskyddsrekommendation 2006/647/EG

– Bevis för uppnått UVB skydd, UVA skydd och kritisk våglängd

– Korrekt märkning enligt kosmetika förordningen (bland annat 

svensk översättning)

– Användarinstruktioner, varningstexter och märkning av 

solskyddsmedlets effektivitet enligt solskyddsrekommendationen

– Granskning av påståenden om solskyddsprodukten enligt 

solskyddsrekommendationen



Forts. solskyddsprojekt våren 2018 

• Resultat

– 3 av 11 produkter hade bristfällig effektbevisning

– 7 av 11 produkter saknade alt. hade bristfällig märkning

• Åtgärder

– 4 av 11 produkter har slutats att säljas

– 3 av 11 produkter korrigerade den bristfälliga märkningen

Mer information: https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---

2018/Allvarliga-brister-pa-solskyddsprodukter/

https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Allvarliga-brister-pa-solskyddsprodukter/


Samverkan mellan kommuner och 

Läkemedelsverket

Samverkan genom:

• Gemensamma projekt (tidigare ”Barnkoll”, ”Hårfärgskoll”

• Utbyte av erfarenheter- ta del av varandras tillsyn

• Utbyte av tips för tillsyn

• Vägledning från LV



Läkemedelsverkets tillsynsvägledning till 

kommunerna

• Läkemedelsverkets hemsida: 
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika
/Enheten-for-kosmetika-och-
hygienprodukter/Tillsynsvagledning-for-kommuner/

• Specifika frågor

– Maila in frågor till registrator@lakemedelsverket.se skriv 
gärna ”kosmetiska produkter” i ämnesraden

• Mer tillsynsvägledning kan fås från LV. på begäran

– Utbildningsdag, om flera kommuner

– Råd under pågående tillsynsprojekt

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/Enheten-for-kosmetika-och-hygienprodukter/Tillsynsvagledning-for-kommuner/
mailto:registrator@lakemedelsverket.se


Förslag till arbetsfördelning mellan LV och 

kommuner vid tillsyn av kosmetiska produkter

• LV tillsynar främst ansvarig person

– Fokus på anmälan till CPNP, kontroll av 

Produktinformationsdokument, GMP vid tillverkning och 

lab.analyser av ingredienser

• Kommuner tillsynar efterföljande led, distributörer 

(frisörer, salonger, butiker etc.)

– Fokus på kontroll av märkning inklusive ingredienslista



Förslag för kommunal tillsyn av kosmetiska 

produkter

• Kartlägg och informera verksamhetsutövare (VU)

– Vilka VU finns i kommunen ?

– Informera VU om regler

– Finns tillverkare och importörer i Kosmetikaregister?  

Kontrollera med LV

• Kontroll av produktmärkning 



Innehållet i märkningen enligt 1223/2009 artikel 

19.1 

Kontrollera
• Namn och adress till ansvarig 

person

• Hållbarhetsmärkning (inklusive 
svensk märkning) 

• Särskilda försiktighetsåtgärder 
(inklusive svensk märkning)

• Produktens funktion (inklusive 
svensk märkning) 

• Förteckning över 
beståndsdelar 
(=ingrediensförteckning)

Prioritera inte
• Ursprungsland (eftersom det 

är omöjligt att avgöra om det 
saknas eller inte behövs)

• Innehållsmängd
• Tillverkningspartiets nummer 

eller referens (eftersom det 
kan vara svårt att hitta och 
avgöra vilken beteckning som 
utgör denna information)



Översättning till svenska av den kosmetiska 

produktens funktion

Enligt förordning1223/2009 artikel 19.1f): ”Den 

kosmetiska produktens funktion om detta inte 

tydligt framgår av presentationen av produkten” 

Översättning av funktion till svenska:

Varför behövs det? För att produkten ska användas 

säkert!

Användaren ska förstå hur produkten ska användas!

Presentation kan omfatta form på produkten, bilder, 

beskrivande texter

Tänk riskbaserat!



Förslag för kommunal tillsyn av kosmetiska 

produkter

• Leta förbjudna/begränsade ämnen i vissa produkter 

eller butiker



Exempel på förbjudna ämnen i kosmetiska 

produkter

• Dibutylftalat (i nagelvårdsprodukter)

• Dibutyl phthalate (i nagelvårdsprodukter) 

• Nonylfenoletoxylater = Nonoxynol

• Stenkolstjära = coal tar

• Triklorättiksyra = TCA (i peeling)

• Bisfenol A

• Blyföreningar



Exempel på förbjudna ämnen i kosmetiska 

produkter

• Hydrokinon i hudblekmedel

• Mercuric iodide i hudblekmedel

• Phenol (i fotvårdsprodukter)

• Methyl dibromo glutaronitril, MDBGN

• D-vitamin = Ergocalciferol (i hudvårdsprodukter)

• Vitamin K1 (i hudvårdsprodukter)

• Tretionin= vitamin A (i peeling)



Förbjudna ämnen som kan finnas i 

frisörprodukter

• HC yellow no. 5, oxidationshårfärg

• Basic blue 7, oxidationshårfärg

• o-aminophenol (2-aminophenol), ox.-hårfärg

• Nonylfenoletoxylater, INCI-namn: nonoxynol

• Dibutyl phthalate, i nagelprod. (nagelsalong) 

• Methyldibromo glutaronitrile, inte längre tillåtet 

konserveringsmedel i t ex schampon

• Coal tar i schampon



Fler exempel på otillåtna ämnen i kosmetiska 

produkter

Kontroll av konserveringsmedel i ingrediensförteckningen:

• Methylchloroisothiazolinone och methylisothiazolinone 
(MCI/MI) i stay-on  produkter (dvs. produkter som inte sköljs 
av t.ex. smink, hudkräm, tillfällig hårfärg, får inte innehålla 
dessa ämnen)

• Isopropyl- och isobutylparaben (förbudet gäller alla 
kosmetiska produkter så dessa ämnen ska inte förekomma i 
ingrediensförteckningarna)

• Färgämnen (CI-nr) gentemot bilaga IV i förordning 1223/2009, 
dvs är färgämnena tillåtna enligt bilaga IV
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1223-20160810

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1223-20160810


Förslag för kommunal tillsyn av kosmetiska 

produkter

Tips! 
Vid tillsyn välj ”riskprodukter”, t.ex.: 

• Hårfärgningsprodukter

• Barnprodukter 

• Produkter som används nära ögon 

• Hårborttagning

• Peeling 

• Nagelbyggnadsprodukter

• Tandblekningsprodukter


