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Förord 

Inom Läkemedelsverkets ansvarsområde för marknadskontroll finns tre produktområden: 

• Läkemedel enligt läkemedelslagen (1992:859) med anslutande föreskrifter 

• Medicintekniska produkter enligt lagen (1993:584) om medicintekniska produkter 

med anslutande föreskrifter  

• Kosmetiska produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter 

Denna uppföljning redovisar den marknadskontroll Läkemedelsverket genomfört inom 

produktområdet för kosmetiska produkter år 2019.  

Mer information om Läkemedelsverkets tillsynsansvar och lagstiftning för respektive 

produktområde finns att läsa i marknadskontrollplanerna som finns publicerade på verkets 

webbplats https://www.lakemedelsverket.se/sv/publikationer/marknadskontrollplaner 
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1. Marknadskontroll av kosmetiska produkter 

Läkemedelsverket har, tillsammans med landets kommuner, ansvar för att kontrollera att de 

EU/EES-gemensamma reglerna för kosmetiska produkter följs för de produkter som 

tillhandahålls på den svenska marknaden. Det finns idag cirka 620 registrerade 

kosmetikaföretag och cirka 18 670 registrerade kosmetiska produkter i Sverige. 

Marknadskontrollen sker bland annat genom granskning av märkning på förpackningar, 

kontroll av dokumentation, kemiska analyser av produkter och genom inspektioner hos 

företagen, se tabell 1.  

Tabell 1. Sammanfattning över den ansvariga personens* krav och skyldigheter för kosmetiska produkter. Samma områden 

kontrollerar även Läkemedelsverket vid tillsyn av kosmetiska produkter. Detta är en icke uttömmande lista.  

*Endast kosmetiska produkter för vilka en juridisk eller fysisk person utsetts till ansvarig person ska släppas ut på marknaden 

(artikel 4 förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter). 

Den ansvariga personens skyldigheter och krav Områden som 

Läkemedelsverket 

kontrollerar vid tillsyn 

Säkerställa att produkten följer bestämmelser över förbjudna ämnen och 

begränsade ämnen 

x 

Endast granskade och säkerställda ämnen får användas som färgämne, 

konserveringsmedel eller UV-filter 

x 

Ett produktinformationsdokument och en säkerhetsrapport ska finnas hos den 

ansvariga personen, dessa dokument ska finnas innan produkten släpps ut på 

marknaden för första gången (och ska uppdateras vid behov)  

x 

Tillverkningen ska ske enligt god tillverkningssed – Good Manufacturing Practice 

(GMP) 

x 

Anmälan av verksamheten och produkten ska göras till det centrala europeiska 

kosmetikaregistret Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). Detta ska göras 

innan produkten släpps ut på marknaden för första gången. 

x 

Märkning på behållaren och eventuell ytterförpackning ska innehålla vissa 

preciserade uppgifter 

x 

Allvarliga oönskade effekter samt oönskade effekter ska rapporteras till behöriga 

myndigheter  

x 

Säkerställa att produktspecifika påståenden av produkten inte antyder någon 

egenskap eller funktion som produkten inte besitter  

x 

1.1 Läkemedelsverkets proaktiva och reaktiva marknadskontroll 2019 

Läkemedelsverkets proaktiva (planerade) tillsyn av kosmetiska produkter år 2019 har utgjorts 

av kontroll av god tillverkningssed genom inspektioner på plats hos företagen, kontroll av 

effektbevisning och märkning för solskyddsprodukter, kontroll av säkerhetsrapport, 

säkerhetsbedömning och märkning för kemiska exfolieringsprodukter (”kemisk peeling”) samt 
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kemisk analys och kontroll av märkning för kosmetiska produkter som marknadsförs som 

”parfymfri” (eller med likvärdigt påstående). Den reaktiva marknadskontrollen av företags 

efterlevnad av kosmetikaregelverken baseras på inkomna signaler från kommuner, 

allmänheten, företag, hälso- och sjukvård, rapporter om oönskade effekter, ärenden om 

bristande produkter som inkommer genom systemet för Rapid Exchange of information 

between Member states and the Commission (RAPEX) samt genom Läkemedelsverket egna 

omvärldsbevakning. Läkemedelsverket ansvarar även över hantering och utredning av 

inkommande rapporter om oönskade effekter. Se tabell 2 för antal marknadskontrollärenden 

(proaktiva och reaktiva) som utförts mellan åren 2017–2019.  

Veckorapporteringen inom RAPEX-nätverket har också ingått i Läkemedelsverkets 

marknadskontroll av kosmetiska produkter år 2019. 

Tabell 2. Antal marknadskontrollärenden som Läkemedelsverket utfört åren 2017–2019 för produktområdet kosmetiska 

produkter 

 2017 2018 2019 

Antal marknadskontrollärenden  126 116 128 

1.2 Avslutad marknadskontroll 

1.2.1 Kontroll av god tillverkningssed vid tillverkning av kosmetiska produkter 

Läkemedelsverket har under år 2019 utfört nio inspektioner i syfte att kontrollera att god 

tillverkningssed (Good Manufacturing Practice-GMP) följs. Inspektionerna har genomförts hos 

både större och mindre företag. Några av de företag (ansvarig person) som inspekterades hade 

ingen egen tillverkning utan de anlitade kontraktstillverkare. I dessa fall utfördes inspektionen 

på plats hos kontraktstillverkaren med närvaro av den ansvarige personen. Läkemedelsverket 

noterar fortsättningsvis att avvikelser från GMP finns hos tillverkare och att det finns stora 

nivåskillnader i efterlevnaden av GMP. Fortsatt tillsyn av detta område bedöms som viktigt.  

1.2.2 Kontroll av solskyddsprodukter 

Läkemedelsverket har under våren 2019 bedrivit ett tillsynsprojekt för att kontrollera hur väl 

solskyddsprodukter på den svenska marknaden uppfyller tillämpliga bestämmelser gällande 

effektbevisning och märkning. Detta var en uppföljning på det projekt som utfördes under år 

2018. Projektet för 2019 begränsades till att omfatta kontroll av produkter som tillhandahålls 

av ansvariga personer i Sverige och som vid tidpunkten av urvalet var anmälda i EU-

kommissionens kosmetikaregister Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). Tio 

solskyddsprodukter ingick i projektet och vid urval av ansvarig person och produkt beaktades 

följande: nya ansvariga personer med solskyddsprodukter, resultat från Läkemedelsverkets 

tidigare solskyddsprojekt, stor räckvidd på marknaden, solskyddsprodukt till barn samt 

inkludering av olika typer av produkttyper (exempelvis kräm, mousse och spray).  

 



Läkemedelsverkets uppföljning av marknadskontroll 2019 för kosmetiska produkter 

 

5 

 

Den ansvarige personen ska enligt kosmetikaregelverket ta fram bevisning för den skyddande 

effekt mot solstrålning som solskyddsprodukten uppger sig ha. Detta innebär att produkten 

behöver testas enligt standardiserade metoder på människa (in vivo) eller med mätinstrument 

(in vitro). Ansvarig person ska också uppfylla kraven att förse behållaren och eventuell 

ytterförpackning med fullständig och korrekt märkning.  

 

Tillsynsprojektet visade att 7 av 10 kontrollerade solskyddsprodukter hade brister i 

dokumentationen för effektbevisning och att 7 av 10 produkter hade brister i märkningen. Av 

de bristfälliga produkterna har två produkter frivilligt tagits bort från marknaden och för 

resterande produkter med brister har ansvarig person utfört korrigerande åtgärder för 

effektbevisning och/eller märkning, vilket medför att de produkter som finns på marknaden 

efter avslutat projekt uppfyller gällande krav på effektbevisning och märkning.  

 

Läkemedelsverket anser att tillsynsprojektet har bidragit till en ökad kunskap om bestämmelser 

för solskyddsprodukter hos de företag som ingick i projektet. För konsumenterna har projektet 

inneburit att solskyddsprodukter där skyddseffekten mot UVA- och UVB strålning inte kunde 

bevisas och att solskyddsprodukter med otydliga användarinstruktioner eller felaktig 

marknadsföring har tagits bort från marknaden eller har korrigerats. Det finns anledning att 

prioritera fortsatt granskning av solskyddsprodukter. Solskyddsprodukter har en viktig 

skyddande funktion och utbudet av solskyddsprodukter på marknaden utvecklas ständigt. Nivån 

på regelefterlevnaden bedömdes tyvärr inte ha förbättrats sedan tidigare års tillsynsprojekt av 

solskyddsprodukter. 

1.2.3 Kemisk analys av ”parfymfria” kosmetiska produkter 

Läkemedelsverket har under hösten 2019 köpt in, granskat produktmärkning samt kemiskt 

analyserat om 17 kosmetiska produkter med marknadsföringen ”parfymfri” (eller med 

likvärdigt påstående) innehåller allergena parfymämnen. 24 parfymämnen ingick i den kemiska 

analysen. Projektet var en del av ett gemensamt europeiskt projekt inom EU-nätverket Official 

Cosmetic Control Laboratories (OCCL).  

Läkemedelsverket utförde initialt en sökning av svenska ansvariga personer med någon av 

följande påståenden i produktnamnen: ”utan parfym”, ”oparfymerad”, ”perfume free”, 

”fragrance free”. Därefter prioriterades: ansvariga personer som Läkemedelsverket tidigare inte 

granskat, ”leave-on” produkter (kosmetiska produkter vars syfte är att lämnas kvar på huden 

efter applicering), produkttyper vid känsliga områden (exempelvis deodoranter, anti-

perspiranter, intimprodukter och produkter för barn) samt stor räckvidd på marknaden. Tre av 

de 17 inkluderade produkterna har sin ansvariga person i ett annat EU-land. Våtservetter och 

sminkborttagningsservetter exkluderades med anledning av begränsning i analysmetoden.   

Ingen av de testade produkterna innehöll allergena parfymämnen, vilket är mycket positivt. 

Endast ett få antal av produkterna hade mindre brister i märkningen, däremot påträffades 

olämpliga påståenden i marknadsföringen. Det handlade om ”fri från” påståenden, exempelvis 
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”fri från parabener” och ”fri från mineraloljor”. Ett sådant påstående ses som nedsättande mot 

ingredienser som används lagenligt. Sådana påståenden kan också få konsumenten att uppfatta 

att andra kosmetiska produkter som innehåller dessa ingredienser är hälsofarliga eller att 

ingrediensen i sig är hälsofarlig. 

1.2.4 Kontroll av säkerhetsrapport-och bedömning för kemiska exfolieringsprodukter 

Läkemedelsverket begärde in säkerhetsrapporter- och bedömningar samt märkning från 11 

svenska företag i syfte att utföra en djupare kontroll för produkter i kategorin ”kemisk peeling” 

(kemisk exfolieringsprodukt). Under januari 2019 utförde Läkemedelsverket en sökning av 

kemiska exfolieringsprodukter med svenska ansvariga personer anmälda i EU-kommissionens 

kosmetikaregister CPNP. Sökningen resulterade i att 44 produkter, fördelat på 24 ansvariga 

personer, identifierades. Produkter exkluderas från projektet utifrån faktorerna: felklassificerad 

produkt, avsaknad av direkt tillsatta kemiska syror, väldigt nischad produkttyp (exempelvis 

fotexfoliering) samt nyligen utförd tillsyn av Läkemedelsverket. Sedan inkluderas produkter 

utifrån riskbaserat urval: direkt tillsatt syra/syror, stor räckvidd på marknaden av produkt eller 

för ansvarig person.   

Resultat av Läkemedelsverket tillsynsprojekt kommer presenteras senare under år 2020. 

1.2.5 Reaktiv kontroll av företags efterlevnad av kosmetikaregelverken 

Utöver planerade kontroller (proaktiv tillsyn) bedriver Läkemedelsverket även reaktiv tillsyn 

med anledning av inkomna signaler från bland annat kommuner, allmänheten, företag, hälso-

och sjukvård, av inkomna rapporter om oönskade effekter samt ärenden om produkter med 

brister som inkommer genom RAPEX-systemet. Tillsyn av inkomna signaler prioriteras utifrån 

en instruktion för riskbaserat urval av kosmetiska produkter, exempelvis prioriteras produkter 

med en tydlig hälsorisk över produkter med en mindre märkningsbrist. Reaktiva tillsynsärenden 

bedrivs även med anledning av Läkemedelsverkets egen omvärldsbevakning. Under 2019 har 

Läkemedelsverket bedrivit cirka 70 reaktiva ärenden.  

1.2.6 Rapportering av oönskade effekter 

Läkemedelsverket tar kontinuerligt emot rapporter om oönskade och allvarliga oönskade 

effekter som uppkommit till följd av användningen av kosmetiska produkter i Sverige. 

Rapporterna skickas in från privatpersoner, företag och sjukvården. Det har inkommit 56 

rapporter om oönskade effekter under år 2019. Det är sällan Läkemedelsverket i tillsynen av 

dessa rapporter klart kan fastställa orsaken till en oönskad effekt. Inga trender exempelvis 

gällande särskilda innehållsämnen kan särskiljas. Antalet rapporter är också rätt lågt. Detta kan 

bero på att det inte förekommer ett större antal oönskade effekter i Sverige. Alternativt kan det 

bero på ett lågt intresse att anmäla en oönskad effekt eller på okunskap att man kan anmäla 

dessa till Läkemedelsverket. 
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1.2.7 Tillsynsvägledning till landets kommuner 

En viktig del av tillsynsarbetet av kosmetiska produkter är den tillsynsvägledning som 

Läkemedelsverket ger till landets kommuner, se tabell 3 för antal frågor om tillsynsvägledning 

som inkommit. Flera ärenden har överlämnats från Malmö miljöförvaltning till 

Läkemedelsverket. Samtliga av de ärendena har gällt butiker där större mängder kosmetiska 

produkter har importerats från länder utanför EU och sålts i Sverige och ej anmälts till den 

europeiska databasen för kosmetiska produkter CPNP.   

Den nedgående trenden av inkomna frågor förmodas bero på att senaste samverkansprojekt med 

kommunerna var år 2016. Nästa kommunsamverkansprojekt är inplanerad för år 2021. 

Det finns behov av mer tillsyn inom denna sektor (kunskap och utbildning) i syfte att agera 

förebyggande och tillåta en likvärdig marknadstillsyn. 

Tabell 3. Antal frågor från kommuner som Läkemedelsverket har bistått med tillsynsvägledning mellan 2017–2019 för 

produktområdet kosmetiska produkter 

 2017 2018 2019 

Antal frågor från kommunen 179 92 76 
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2. Samverkan 

2.1 Nationell samverkan 

Kontinuerlig samverkan har bedrivits med Kemikalieinspektionen bland annat gällande 

mikroplaster och hormonstörande ämnen.  Dialog med kosmetikabranschen, KoHF (Kosmetik 

och hygienföretagen) har skett kontinuerligt under året gällande olika aktuella frågeställningar. 

Även samverkan med Konsumentverket har bedrivits gällande marknadsföringspåståenden för 

kosmetiska produkter. 

2.2 Internationell samverkan 

2.2.1 PEMSAC 

Platform of European Market Surveillance Authorities for Cosmetics (PEMSAC) är en 

underarbetsgrupp till Kommissionens Working Party on Cosmetic Products som arbetar med 

marknadskontrollfrågor. PEMSAC har underarbetsgrupperna: Plenary, Market surveillance, 

och Cosmetovigilance. Läkemedelsverket har deltagit i samtliga möten i Plenary och Market 

Surveillance under året.  

Arbetet innebär aktiv medverkan vid workshops i form av presentationer, att förse PEMSAC 

med uppgifter om och resultat av svenska tillsynsprojekt, att rapportera enligt mallar framtagna 

av PEMSAC samt besvara frågor från andra medlemsstater i form av skriftliga förfrågningar. 

Läkemedelsverket har genom förfrågningar och möten fått information om tillsynsprojekt i 

andra länder samt tolkning av bestämmelser och hur reglerna sätts i kraft i andra länder. Under 

året har Läkemedelsverket besvarat samtliga nio förfrågningar.  

2.2.2 Standing Committee on Cosmetic Products och Working Group 

Läkemedelsverket deltar i dessa båda arbetsgrupper vilket innebär bedömning av de 

vetenskapliga underlag som är till grund för nya regelförslag samt omröstning om förbud och 

begränsningar för olika innehållsämnen i kosmetiska produkter. Efter ikraftträdande av 

förordningen 1223/2009 om kosmetikaprodukter i juli 2013 är bestämmelserna direkt gällande 

utan införlivande i nationella bestämmelser. Under möten år 2019 har den huvudsakliga 

punkten varit den så kallade omnibus, vilket är en reglering med förbud och begränsningar 

grundat på CMR-ämnen (cancerogena, mutagena och reprotoxiska ämnen) i kosmetika.  

2.2.3 ICSMS 

Information and Communication System on Market Surveillance (ICSMS) är en databas på 

europeisk nivå till vilken Läkemedelsverket ska rapportera om felaktiga kosmetiska produkter 

på den svenska marknaden. Genom ICSMS informeras kompetenta myndigheter också om 

allvarliga oönskade effekter av kosmetiska produkter. 
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2.2.4 RAPEX 

Systemet Rapid Exchange of information between Member states and the Commission 

(RAPEX) används för rapportering om produkter som utgör en allvarlig risk inom EU/EES och 

ska då användas i stället för ICSMS för spridning av den informationen inom EU. 

Läkemedelsverket har under året informerat RAPEX om notifikationer, det vill säga 

anmälningar av farliga produkter som myndigheten uppmärksammat vid sin marknadskontroll. 
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3. Omvärldsbevakning 

Läkemedelsverket tar kontinuerligt emot signaler genom media, rapporter om oönskade 

effekter och annan information eller frågor som skickas in till Läkemedelsverket. Information 

kan också komma in genom landets kommuner och miljö- och hälsoskyddsinspektörer. 

Läkemedelsverket bedriver även egen aktiv omvärldsbevakning av kosmetiska produkter. 

Under 2019 har Läkemedelsverket totalt hanterat 849 inkomna handlingar gällande kosmetiska 

produkter, varav 717 inkommande frågor från allmänheten, företag och konsulter, 76 

inkommande frågor från miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt 56 rapporter om oönskade 

effekter.  
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4. Kostnader 

Den totala kostnaden för marknadskontrollaktiviteter 2019 för kosmetiska produkter, inklusive 

kostnad för laboratorieanalyser, uppgick till 8,8 miljoner kronor. I den kostnaden ingår 

personalkostnader för 5 årsarbetskrafter.  
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5. Slutsatser 

Läkemedelsverkets marknadstillsyn ska vara riskbaserad, vilket innebär att resurser ska 

prioriteras på områden med hög risk i syfte att skydda människors hälsa. Den proaktiva tillsynen 

bidrar till en fördjupad kontroll av flera aktörer och inom exempelvis särskilda produktgrupper 

och god tillverkningssed. Myndighetens marknadskontroll av solskyddsprodukter gav en 

värdefull uppföljning av den tidigare tillsynen på området. Här konstaterades att brister 

fortfarande förekommer i effektbevisningen samt i märkning och att behovet av uppföljande 

tillsyn kvarstår i framtiden. Att följa upp regelefterlevnad vad gäller god tillverkningssed 

bedöms också angeläget. Den reaktiva tillsynen, som är riskbaserad, bidrar till att 

Läkemedelsverket både reagerar samt agerar utifrån inkomna signaler och omvärldsbevakning.   

Läkemedelsverkets totala marknadstillsyn över kosmetiska produkter (proaktiv som reaktiv) 

bidrar i stort till ökad regelefterlevnad. Detta genom effekter såsom att brister uppmärksammas, 

aktörer utför korrigerande åtgärder, påföljder från myndigheten eller genom borttagandet av 

bristande produkt från den svenska marknaden.   

 

Då tillsynsansvaret för kosmetiska produkter delas mellan Läkemedelsverket och Sveriges 

kommuner är det viktigt med tät samverkan och informationsinsatser för att möjliggöra en 

jämlik marknadskontroll.  
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