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Övergripande 
om dagen

Målgrupp:  
Företag som producerar, säljer och handlar 
med varor. 

Innehåll: 
Systematiskt kemikaliearbete, baserat på 
stödmaterial från TROSSA, riskbedömning 
och kompletterande information för det 
praktiska arbetet. 

Mål: 
Du ska kunna börja kontakta leverantörer 
med våra intyg, känna till lagstiftningen bakom 
och förstå hur du kan dokumentera 
strukturerat.



Agenda
Teori: 

• Om oss, kemikalier i varor och substitution 

• Lagstiftning för varor

Paus 

• Frågestund – lagstiftning med Kemikalieinspektionen

Praktiskt: 

• Kartlägg kemikalier i produkter med intyg

Paus

• Kartlägg leverantörer

• Riskbedöm och uppföljning

• Hitta bättre alternativ och goda exempel

• Frågestund
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Praktiskt

• Skriv frågor i chatten, vi 
besvarar frågorna under våra 2 
frågestunder

• Inför utbildningen ska du ha fått; 
presentation, ordlista

• Utbildningen inspelad, men inte 
frågestunderna

• Utvärdering av utbildningen 
skickas ut idag – svara gärna

• Mobilen redo – Menti.com
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Substitutionscentrum
– Ett initiativ från regeringen

Syfte: Att främja utfasning av 
farliga kemikalier med fokus på 
SMF och konsumentnära varor
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Substitution innebär att du i en 
process eller produkt:

• Byter ut ett farligt ämne mot 
ett mindre farligt (eller tar 
bort ämnet, om det inte fyller 
angelägen funktion)

• Byter till ett annat material, 
annan produkt/vara 

• Väljer en helt ny lösning så att 
ett farligt ämne inte längre 
behövs.

Substitution



Ta fram 
information om 
kemikalieinnehåll

Identifiera 
oönskade ämnen

Inventera möjliga 
alternativ

Bedöm och välj 
alternativ

Ta fram nya 
alternativ

Om substitution

Substitutionstrappan



Allt omkring oss består av kemikalier
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CAS-NUMMER
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Internationellt, 

unika numeriska 

identifierare för 

kemiska ämnen 

polymerer, mixer 

och legeringar. 



FOKUS FÖR SUBSTITUTION: 

Kemikalier med farliga egenskaper för människa

Ämnen som kan ge permanenta skador 

även vid låga koncentrationer kallas 

CMR-ämnen Cancerframkallande

Mutagena

Reproduktionstoxiska
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FOKUS FÖR SUBSTITUTION:

Kemikalier med farliga egenskaper för miljö

Ämnen som inte bryts ner i miljön, 
ansamlas i organismer och är giftiga 
klassas som PBT-ämnen Persistenta

Bioackumulerande

Toxiska
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EXEMPEL:

Ämnesgrupper som kan finnas i varor

PFAS – Smuts- och 

vattenavvisande i exempelvis 

textil, papper, ”non-stick”, plast, 

kosmetika 

Bisfenoler och  ftalater 
– Beståndsdel eller additiv i 
plast 

Klorparaffiner – Mjukgörare 

och flamskyddsmedel i plast  

Tungmetaller – Bly, kadmium, 

tennorganiska föreningar  i tex 

smycken, glasering för keramik, 

leksaker, kosmetika, katalysator

Flamskyddsmedel – Textil, 

möbler,  elektronik och plast

Alkylfenoler

– Industrikemikalier för 

framställning av textil, färger, 

lim, rengöringsmedel mm
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Kemikalieinspektionens 
tillsyn av varor

Av 96 testade sport- och fritidsartiklar 

hittades: 

• Otillåtna ämnen över gränsvärden

• Särskilt farliga ämnen över 0,1% 

• Otillåtna ämnen under gränsvärden eller 

oreglerade farliga ämnen

Referens: Kemikalieinspektionens analyser i 

samband med tillsyn 2018, www.kemi.se

32%
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https://kemi.se/tillsyn-av-kemikalier


Kemikalieinspektionens 
tillsyn av varor

Av 112 testade kläder, skor och accessoarer 

hittades:

• Testade otillåtna ämnen över gränsvärden

• Testade Särskilt farliga ämnen över 0,1% 

• Testade otillåtna ämnen under 

gränsvärden eller oreglerade farliga 

ämnen

Referens: Kemikalieinspektionens analyser i 

samband med tillsyn 2018, www.kemi.se

42%
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https://kemi.se/tillsyn-av-kemikalier


Lagstiftning – främsta 
drivkraften för substitution

81 företag inom EU intervjuades om vad som 

driver deras substitutionsarbete

Annat: konsumentkrav, hållbarhetspolicy eller 

företagets image

Referens: Impacts of REACH restriction and 

authorisation on substitution in the EU

47%
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https://echa.europa.eu/documents/10162/24152346/impact_rest_auth_on_substitution_en.pdf


Största 
utmaningarna

• Komplexa leverantörsled och ofta 

många leverantörer, där 

informationen inte förs vidare i 

leverantörleden

• Svårt att hålla koll på lagstiftning

• Resursbrist/ prioriteringar inom 

företaget

• …
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Vilka är dina största utmaningar 
inom substitution?


