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Ansvarsfördelningen
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För att veta vilket ansvar och vilka skyldigheter 

rtner, behöver du identifiera 

din roll i distributionskedjan och kontrollera vilka  

regler som gäller.

A kedjan kan delas in i fem olik

från tillverkare till slutanvändare.

Du som tillverkar eller för in produkter direkt från 

länder utanför EU/EES  har ofta ett större ansvar 

jämfört med om du bara säljer vidare produkter  

från leverantörer inom EU/EES. I det senare fallet 

betraktas du som distributör. Ett företag kan ha 

mer än en roll, exempelvis vara både importör och 

distributör.

Reglerna gäller oavsett storlek på företag och om 

du säljer produkterna i  en fysisk butik, på internet 

eller i traditionell handel.

Vilka skyldigheter man har som aktör på 

marknaden är även beroende av vilken lagstiftning 

produkten faller under. Det man generellt kan 

säga är  att man som ekonomisk aktör alltid har en 

skyldighet att se till att  uteslutande tillhandahålla 

säkra produkter. 

Alla ekonomiska aktörer som tillhandahållit en 

farlig vara har en skyldighet att agera för att undan-

röja risken och man har ett ansvar att  samarbeta 

med andra berörda ekonomiska aktörer samt med  

myndigheter som berörs av produkten i någon 

form.

Alla i leverantörskedjan har alltså ett ansvar. Vilket 

ansvar man har måste  man ta reda på i tillämplig 

produktlagstiftning.

Det finns olika roller i olika produktlagstiftningar.

I sektorslagslagstiftningarna (krav på CE-märkning) 

pratar man om  tillverkare, tillverkarens repre-

sentant, importör och distributör, till skillnad från 

produktsäkerhetslagen där endast benämningarna  

tillverkare och distributör finns.

I produktsäkerhetslagen anses man vara tillverkare 

när man importerar  en produkt till den europe -

iska marknaden från ett land utanför EU/EES. Det 

kallas för att man sätter produkten på marknaden, 

likställs med att man visar den på hemsidan, i kata-

loger eller liknande.

Viktigt att tänka på är att om man förändrar 

produktens egenskaper eller sätter sitt eget varu-

märke på produkten och därmed framstår som  

tillverkare, anses man ha ett tillverkaransvar.

Källa: Dokumentationen är framtagen med källhänvisning till kemikalieinspektionen.se, elsakerhetsverket.se och konsumentverket.se
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Vem har övergripande ansvar?

Att fördela ansvaret om ett fel på varan eller i 

märkning/instruktioner upptäcks kan vara 

komplicerat just för profilbranschen. 

Sätter beställaren sin logo på produkten anses de 

enligt lagstiftning vara  tillverkare men i branschen 

är det flera aktörer inblandade. Man kan enkelt 

säga att alla, oavsett vilket led, har ett ansvar att  

förebygga fel och brister och uppfylla de krav som 

finns enligt lag. 

Vid en inspektion kan myndigheterna komma in 

var som helst i ledet och göra kontroller. Oftast 

finns endast en logotyp på produkten att utgå från. 

Har en produkt exempelvis blivit anmäld till någon

av myndigheterna är det till den synliga avsändaren 

de vänder sig först. 

En process sätts sedan igång för att se vad som 

hänt och vem som ska hållas ansvarig för felet. 

Nästa steg kan vara att en förundersökning startas 

av åklagaren som gör en bedömning att gå vidare 

till miljödomstolen. Åklagaren kan, om det finns 

prejudikat, även fastställa böter direkt.

Källa: Dokumentationen är framtagen med källhänvisning till kemikalieinspektionen.se, elsakerhetsverket.se och konsumentverket.se
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Informera myndighet 

för marknadskontroll

En del av denna skyldighet är att informera relevant myndighet för  

marknadskontroll om farliga varor och tjänster på marknaden samt om varan 

 sålts/delats ut i andra länder.

Företag är skyldiga att samarbeta med varandra och med marknadskontroll- 

myndigheter gällande produkters säkerhet.

Källa: Dokumentationen är framtagen med källhänvisning till kemikalieinspektionen.se, elsakerhetsverket.se och konsumentverket.
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*Tänk på att tillverkaren har ansvar för att ta fram en bruksanvisning på svenska för produkter som säljs i Sverige. 

Det är endast tillverkaren som får ta fram bruksanvisning och som ansvarar för samtliga språkversioner och deras likvärdiga innehåll. 

 Tillverkare Importör Distributör 
Teknisk dokumenta on Sammanställa teknisk dokumenta on 

för produkten 
Kontrollera a  teknisk dokumenta on 

nns och kan göras llgänglig för 
myndigheter minst 10 år e er a  sista 
enheten släppts ut på marknaden 

Samarbeta och göra den tekniska 
dokumenta onen llgänglig för 
myndigheter vid motsvarande förfrågan 

*Bruksanvisning *Upprä a bruksanvisning *Kontrollera a  en bruksanvisning nns och är på svenska 

EU- Typkontroll Lämna produkten ll e  anmält organ 
för typkontroll 

Kontrollera a  det nns e  EU- 
typkontrollintyg för de produkter du 
planerar a  importera 

 

EU- försäkran och 
överenskommelse 

Upprä a EU- försäkran och bifoga 
denna 

Ska a en kopia av EU- försäkran och 
bevara den 10 år e er det a  sista 
enheten släppts ut på marknaden. 
Kontrollera a  EU- försäkran nns med 
produkten 

Kontrollera a  EU- försäkran nns med 
produkten 

CE-märkning CE- märka produkten Kontrollera a  produkten är CE- märkt 

Produk onskontroll Ha en produk onskontroll som gör a  
alla llverkade exemplar uppfyller 
kraven på produkten 

Kunna uppvisa kopior på EU- försäkran och EU- typkontrollintyg på begäran från 
marknadskontroll myndighet 

Vik g dokumenta on Kunna uppvisa den tekniska 
dokumenta onen, EU- typkontrollintyg 
och EU- försäkran på begäran från 
marknadskontroll myndighet 

  

Märkning med namn och adress Märka produkten med si  
företagsnamn eller varumärke och en 
postadress för kontakt 

Märka produkten med si  företagsnamn 
eller varumärke och en postadress för 
kontakt 

 

Särskilda regler för produkter som leksaker, reflexer, reflexvästar, 

elektronik med mera som faller in under sektorslagstiftningar 

Full dokumentation om ansvaret för respektive kategori av näringsidkare beskrivs i detalj i kapitel II i förordningen 

(EU)2016/425. 
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När varan inte uppfyller lagen

produktsäkerhetslagen. När det visar sig att en produkt inte uppfyller 

lagens krav eller om produkten är farlig kan du i yttersta fall förbjudas 

att tillhandahålla produkten.

När du sålt en farlig vara
Om du har fått kännedom om att en produkt, som du säljer eller har 

sålt, är farlig för konsumenter är du skyldig att dra tillbaka den från 

marknaden. En så kallad återkallelse. En återkallelse ska göras med

hänsyn till behovet av att förebygga skador. Ju större risk det finns

med varan, desto mer omfattande ska återkallensen vara. Vid en

återkallelse ska tillverkaren göra något av följande:  

• Reparera varan, så kallad rättelse.

• Ta tillbaka varan och leverera en annan felfri vara av   
  samma eller motsvarande slag, så kallat utbyte.

• Om faran med den sålda varan bedöms vara allvarlig ska  
  den dras tillbaka från konsumenterna så kallad återgång.  
  Vid en återgång ska du erbjuda en ersättning som mots- 
  varar kostnaden för konsumenten att köpa en ny vara av  
 

 göra avdrag från ersättningen som motsvarar den nytta  
  som konsumenten har haft av varan.

Informera konsumenterna
Informera konsumenterna genom att göra en återkallelse. Det är 

du som ansvarar för att återkallelsen blir så bra som möjligt och

att de farliga varorna försvinner från marknaden.  

• Informera om att varan inte är säker och varför den inte är det. 

• Utforma återkallelsen så att det är enkelt för konsumenten att förstå  

 vad som behöver göras för att varan ska bli säker. 

• Se till att återkallelsen gäller under rimlig tid och att återkallelsen sker  

 utan väsentlig kostnad eller besvär för konsumenten. 

• Publicera återkallelsen i till exempel dags- eller fackpress, på företagets  

 webbplats.

Allvarliga fel kan ge sanktionsavgift

Konsumentverket
Om du gjort en särskilt allvarlig överträdelse kan du bli skyldig att betala en så 

kallad sanktionsavgift. Avgiften är lägst tio tusen kronor och högst tio miljoner 

kronor. Avgiften döms ut av domstol efter att Konsumentverket har gjort en 

ansökan.

Kemikalieinspektionen
Vissa regler inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde är sanktionerade. 

Det innebär att om bestämmelserna inte följs kan det leda till åtal eller beslut om 

-

tionerade, det innebär att om bestämmelserna inte följs kan de leda till sanktion, 

till exempel i form av böter. Böter sätts individuellt för företaget med hänsyn till 

försäljningsresultat.

Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket har i dagsläget inga sanktionsavgifter vid brister på produkter 

men detta är något som kommer ses över för framtiden. Däremot kan en konsu-

ment kräva skadestånd om t.ex. personskada uppstått pga. felaktigheter på 

produkten.

Källa: Dokumentationen är framtagen med källhänvisning till kemikalieinspektionen.se, elsakerhetsverket.se och konsumentverket.se
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Källa: Dokumentationen är framtagen med källhänvisning till kemikalieinspektionen.se, elsakerhetsverket.se och konsumentverket.se

Konsumentverkets motsvarighet:

www.dsb.no

www.forbrug.dk

www.kkv.fi

Kemikalieinspektionens motsvarighet:

www.miljodirektoratet.no

www.mst.dk

www.tukes.fi

Elsäkerhetsverkets motsvarighet :

www.dsb.no

www.sik.dk

www.tukes.fi

Informationen i detta dokument är främst framtagen och gällande för svenska företag. Dock gäller

samma regler inom hela EU där en harmoniserad standard råder. Trots att reglerna är lika kan vissa frågor

tolkas olika av respektive medlemsland och har därav utrymme för vissa skillnader. Kontakta de myndigheter i ditt land

som motsvarar Sveriges myndigheter för kontroll av säkra produkter och få information om vad som gäller för ert företag.
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Hållbarhetschefen informerar

Genom att planera dina inköp i god tid och tänka på vad du beställer sparas både 
pengar och utsläpp vid import, inte minst från Asien. 

Det finns mycket att arbeta med och det är hög tid att vi tar upp det i våra handlingar 
när vi planerar för våra hållbara åtgärder. 

Kommuner, myndigheter och företag måste förstå denna möjlighet och planera sina 
inköp och bidra till en bättre miljö. 

MEC Gruppen har djupdykt i frågan för att se vad affären kan bidraga med i  
hållbarhet vad gäller pennor, vår största profilprodukt enligt alla mätningar.

MEC Gruppen AB   MEC Kina   MEC Kina

Louise Johansson Tina Huang Linc Xu 
Hållbarhetschef Manager Sustainability Manager Logistics

MEC Gruppen arbetar med hållbarhetsfrågor på heltid och delar gärna tips och idéer



De globala målen
Vår verksamhet bygger på att våra kunder, medarbetare, leverantörer och  

marknaden vi verkar på, har förtroende för oss och för de värden som vi representerar.

Vi verkar i en omvärld med höga förväntningar och har därigenom ett ansvar gentemot både samhället och våra kunder.  

Det innebär bland annat att leverera produkter och tjänster grundad på hög kvalitet och ett gott omdöme i alla delar.

 

Vår verksamhet är reglerad och därmed är god riskhantering, regelefterlevnad, intern styrning och kontroll viktiga grundförutsättningar. 

Grundläggande för vårt agerande är vår hållbarhetspolicy som baseras på UN Global Compacts 10 principer.

Vi värnar om en kultur där varje medarbetare känner ansvar att agera etiskt och följa gällande regelverk.

www.mecgruppen.se



Vi styr mot miljömålen

Hållbar produktmedia ger hållbara resultat 
VÅRA PRODUKTER MARKNADSFÖRS ENDAST VIA ÅTERFÖRSÄLJARE


