
Kemikalieappen 
– konsumentmakt i mobilen 
Hej Minimeringsmästarna! Vi på Kemikalieappen har en frågvis utmaning 
till er, där vi tillsammans kan påverka för ett bättre utbud av produkter, utan 
skadliga kemikalier. 

Det är inte lätt att vara konsument när du både ska vara kemist och detektiv för att 
kunna göra giftfria val. Extra svårt blir det med de prylar som helt saknar innehålls-
förteckning, hur kan man då veta vad de innehåller? Jo, så här funkar det: när det 
gäller varor som tex kläder, möbler, leksaker, köksutrustning och elektronikprylar är 
tillverkaren skyldig att svara på om produkten innehåller särskilt farliga ämnen 
(sk SVHC-ämnen) i halter över 0,1 viktprocent. Det säger den europeiska kemikalie-
lagstiftningen. Du har rätt att veta, men det krävs att du frågar.

Vår utmaning till er är att ladda ner Kemikalieappen och fråga företag om 
kemikalieinnehållet. De som skickat minst 5 förfrågningar till olika företag är med
i utlottningen där tre vinnare får ännu mer koll på köpet genom en digital helårs-
prenumeration på konsumenttesttidningen Råd&Rön!

Utmaningen startar den 1 mars och ni har 
till den 31 mars på er att ställa frågar till företag!

Så här går utmaningen till:
1. Ladda ner Kemikalieappen för iPhone iOS via App 
Store eller till Android via Google Play. Du hittar appen 
genom att skanna QR-koden med din mobilkamera

2. Skanna en pryl* med appen (eller sök upp den ma-
nuellt med namn och varumärke).

3. Finns produkten inte inlagd? Skicka den färdig-
formulerade förfrågan till företaget.

4. Ta en skärmdump på din statistik under ”Min profil” 
när du frågat minst 5 olika företag och skicka till 
kemikalieappen@sverigeskonsumenter.se senast 31/3.

5. Den som skickat minst 5 förfrågningar till olika före-
tag är med i utlottningen! Vi vill inte spamma enskilda 
företag utan få fler företag att veta att det finns en 
efterfrågan på giftfria prylar. Vi lottar ut tre digitala 
helårsprenumerationer på konsumenttidningen  
Råd & Rön (värde 435 kr).

*en pryl kan tex vara en möbel, ett klädesplagg, en 
leksak, skor eller en elektronikgrej. Helt enkelt produkter 
som inte har innehållsförteckning!

Fråga!

La

dda ner

Skanna 
(eller skriv

 in)

Tävla!

Psst..! Har du frågor om utmaningen eller appen – maila 
kemikalieappen@sverigeskonsumenter.se



3 kemikaliesmarta 
bonustips: 
>> Leta efter märkningarna 
Den svenska miljömärkningen Svanen, den europeiska 
EU Ecolabel (EU-blomman) och Naturskyddsföreningens 
Bra miljöval är märkningar som visar att produkterna är 
miljövänliga och har hårda krav på kemikalieinnehåll. Se 
också till att produkten är CE-märkt. Då lovar producenten 
att de följer EU:s regler.

>> Inventera hemma
Leksaker har betydligt striktare lagstiftning än 
andra produkter. Undvik därför att låta barn leka 
med elektronik och andra prylar som inte är 
leksaker, de är inte tillverkade för det och har 
inte alls samma krav på kemikalieinnehållet. 
Välj leksaker som är tillverkade efter 2013, då 
uppdaterades nämligen kemikaliekraven. Andra 
prylar att hålla koll på är äldre apparater som kan 
innehålla giftiga flamskyddsmedel som idag är för-
bjudna. Så om du tex har en gammal köksapparat som 
börjar lukta starkt eller blir överhettad – välj i stället 
köksprylar som är tillverkad 2005 eller senare, och är CE-märkta.

>> Tvätta och vädra
Nya textilier bör tvättas, eller åtminstone vädras, innan de används 
för första gången, eftersom det används extremt mycket kemikalier 
vid tillverkning av textilier. Möbler är också ofta behandlade med 
kemikalier, så det är därför bra att vädra när nya möbler har fått 
flytta in. Se gärna till så att du väljer möbler utan de skadligaste 
kemikalierna, ta hjälp av Kemikalieappen! Skadliga ämnen som 
läcker ut hamnar i luften, och särskilt i dammet. När vi andas in luften 
hamnar de till slut i våra kroppar. Därför är det bra att vädra och  
damma ofta, och allra helst torrdamma så kemikalierna inte smiter ut 
i våra vattendrag.  

Läs mer om Kemikalieappen på www.kemikalieappen.se och följ oss 
gärna på Instagram för mer kemikalieinnehåll!

Kemikalieappen drivs av organisationen Sveriges Konsumenter 
och finansieras av EU:s miljöprogram LIFE.

www.kemikalieappen.se Projektet LIFE AskREACH (Nr. LIFE 16 GIE/DE/000738) 
finansieras av EU:s miljöprogram LIFE.
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