
Kemikalier

Sammanställ information 
om din leverantör
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Leverantörens 
hållbarhetsarbete

ISO-standarder

ISO 14001

Miljöledningssystem

ISO  9001

Kvalitetsledningssystem

ISO  45001

Ledningssystem för arbetsmiljö
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Certifiering och 
miljömörkning
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Andra vägar 
att undersöka 
hållbarhetsarbete

• Miljöpolicys på hemsida?

• Miljömål?

• Hållbarhetsredovisningar?
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Tänk på:
Samma produkt kan ha olika 
innehåll beroende på marknad

Andra företag 
som använder 
leverantören

• Följ jättar med hållbarhetsarbete
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När är informationen 
inte tillräcklig?

Ni ställer krav, men de:

• Svarar inte

• Svarar otydligt

• Har gamla eller inga 

säkerhetsdatablad (SDS)

• Ger dålig magkänsla?
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Vad gör du då?

• Ge inte upp direkt!

• Jobba upp kommunikation och 

förtroende över tid

• Ju fler som ställer krav, desto mer 

måste leverantörer anpassa sig

Men,

• Långsamma leverantörer kan vara 

skadligt för affärer (informationsplikt)

Om inget annat,

• Byt till annan leverantör på sikt
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Inför kemikalie-
avtal med dina 
leverantörer

Kräv att leverantören både förstår och 

följer kemikalieregler

• REACH

• POPs

• RoHS

• Biocidförordningen

• Förpackningsdirektivet

• Övrig lagstiftning relevant för 

era produkter

Utgå från kart-
läggning av risk-
kemikalier i dina varor

Vilket/vilka material?

• Vilka riskkemikalier kan finnas?

• Vilken lagstiftning gäller?

• Kan kemikaliekraven integreras i 

företagets kvalitetskrav?
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Sätt egna mål för 
ert arbete med 
leverantörer

År 2025 ska vi endast jobba 
med leverantörer som är 
certifierade enligt
ISO 9001

Vi ska varje år öka andelen 
fabriker som genomgår 
oberoende granskningar 
(audits).

EXEMPEL
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Riskbedöm
Varor, material och leverantörer
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När går det inte 
att riskbedöma?

Främst vid avsaknad av information

EXEMPEL

• Inga svar från leverantör
• Intygen är fel ifyllda
• Säkerhetdatablad är gamla
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Komplettera med:

Kommunikation om intyg

Säkerhetsdatablad

Kemanalyser/labbtester
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Vad kan 
kemikalieanalyser 
används till?

• Om du saknar svar för utvalda 

kemikalier

• Verifiera att leverantörens 

uppgifter stämmer

• Stickprov
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Uppföljning
Varor, material och leverantörer
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Leverantören ger 
inte efterfrågad 
information

• Kommunicera vilka åtgärder 

du kräver och gärna varför

• Sätt deadline

• Håll kontinuerlig 

kommunikation
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Oönskade 
kemikalier i 
materialet?

• Kontakta leverantör om 
alternativ

• Sätt krav på alternativ utan 
tex ämnen på 
Kandidatförteckningen 

• Sätt deadline

• Håll kontinuerlig 
kommunikation
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Om leverantören 
föreslår ett 
alternativ …

… kontrollera att 
alternativet uppfyller 
dina krav

… godkänn alternativet … 
eller inte
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Sammanfattning: 
kartläggning av 
leverantör

• Gör en strukturerad

riskbedömning av dina varor

och dina leverantörer, och

dokumentera steg och beslut.

• Använda gärna Excel-mallen i

vårt stödmaterial, som finns

att hämta på vår webbplats.
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