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För att veta vilket ansvar och vilka skyldigheter 

du har som affärspartner, behöver du identifiera 

din roll i distributionskedjan och kontrollera vilka  

regler som gäller.

Affärskedjan kan delas in i fem olika affärsområden 

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 europei-

ska 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 var-

umärke på produkten och därmed framstår som  

tillverkare, anses man ha ett tillverkaransvar.

Källa: Dokumentationen är framtagen med källhänvisning till kemikalieinspektionen.se, elsakerhetsverket.se, 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 kompli-

cerat 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 miljödom-

stolen. Åklagaren kan, om det finns prejudikat, även 

fastställa böter direkt. 

Om en åklagare väljer att öppna en förundersökning 

leder den oftast till en företagsbot och i sällan fall till 

domstol.

Källa: Dokumentationen är framtagen med källhänvisning till kemikalieinspektionen.se, elsakerhetsverket.se, 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.
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Var i kedjan är du?

 

 

Kemikalieinspektionen

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentverket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsäkerhetsverket

Tillverkare

Du är tillverkare om du själv 

tillverkar en vara eller låter 

någon annan tillverka åt dig, 

där du uppfattas som tillverkare. 

Som tillverkare omfattas du av 

flertalet olika lagstiftningar. 

 

 

 

Du är tillverkare om du tillverkar 

eller låter tillverka en vara och  

omfattas då av flertalet olika 

lagstiftningar, där skyldigheter 

och roll kan se olika ut beroen- 

de på resp. lagstiftning. Viktigt är 

att om man förändrar produk-

tens egenskaper eller sätter dit 

eget varumärke på produkten, 

och därmed framstår som 

tillverkare, anses man också ha 

ett tillverkaransvar.

Oavsett vem som faktistk har 

framställt produkten är den som 

sätter sitt namn eller varumärke 

på produkten alltid tillverkare.

Importör

Du är importör om du importer-

ar en vara från ett land utanför 

EU/EES och för in den till EU/

EES. Som importör omfattas du 

av flera olika lagstiftningar om 

det är du som sätter varan på 

marknaden.

 

Du är importör om du importer-

ar en vara från ett land utanför 

EU/EES och för in den till EU/

EES. Som importör omfattas 

du av flera olika lagstiftningar, 

där dina skyldigheter och din 

roll kan se olika ut beroende på 

respektive lagstiftning.

 

 

 

 

Du är importör om du importer-

ar en vara från ett land utanför 

EU/EES och för in den till EU/

EES. Som importör omfattas 

du av flera olika lagstiftningar 

där dina skyldigheter och din 

roll kan se olika ut beroende på 

respektive lagstiftning.

Distributör

Distributör är ett samlings-

begrepp för t ex grossister, åter-

försäljare och detaljhandlare.  

Distributör är den som köper in 

en vara från ett företag i Sverige 

eller inom EU/EES, i syfte att 

sälja den vidare till konsumenter  

eller andra företag.

Distributör är ett samlings-

begrepp för t ex grossister, åter-

försäljare och detaljhandlare. 

Distributör är den som köper in 

en vara från ett företag i Sverige 

eller inom EU,/EES i syfte att 

sälja den vidare till konsumenter  

eller andra företag. 

 

 

 

 

Distributör är ett samlings-

begrepp för t ex grossister, 

återförsäljare och detalj-

handlare. Distributör är den som 

köper in en vara från ett företag 

i Sverige eller inom 

EU/EES, i syfte att sälja den 

vidare till konsumenter  

eller andra företag.

E-handel

Det är du som tillverkar, import-

erar eller som säljer varor som 

har ansvar för att produkterna 

uppfyller kraven i lagar och 

regler om kemikalier. Det gäller 

oavsett om du säljer dem i en 

fysisk eller i en butik på nätet.

 

Du som tillverkar importerar 

eller som säljer varor har ansvar 

för att produkterna uppfyller 

kraven i lagar och regler om 

kemikalier. Det gäller oavsett 

om du säljer dem i en fysisk eller 

i en butik på nätet.

Slutbeställare/-användare

Du är slutanvändare om du 

lagrar varor i din yrkesmässiga 

verksamhet utan att sälja dem 

vidare. Tänk på att du som slut-

användare även är importör om 

du köper dina produkter från 

leverantörer utanför EU/EES och 

omfattas av lagstiftningen.



Påföljder om brist upptäcks?
 

 

Kemikalieinspektionen

Tillverkare

Finner man vid inspektion ett 

farligt ämne i varan eller att 

varan avviker från regelverket 

skapas ett ärende som går till 

åklagare som skall göra en 

förundersökning.

Åklagare har två vägar att gå 

vid varje tillfälle, se om det finns 

prejudikat och fatta beslut om 

påföljden genom detta.

Öppnas en förundersök-

ning leder detta oftast till en 

företagsbot och sällan att det 

kommer till domstol.

Får åklagare genomslag för 

sitt påstående efter att man 

kontrollerat om brott skett 

med flit eller inte skall varan 

omgående dras tillbaka från 

marknaden och samla in sålda 

varor beroende på varans av-

vikelser (märkesbrist eller annat) 

och domslut. Påföljden räknas 

ut individuellt per företag och 

försäljningsresultat. Innehåller 

varan ett förbjudet ämne och 

utgör en risk ska varan omedel-

bart dras tillbaka och sålda varor 

samlas in.

Har varan märkesbrister blir 

påföljden en miljösanktions-

avgift om 20,000 kr. Varan ska 

dras tillbaka från marknaden 

om inte åtgärder på märkning 

vidtas.

Importör

Finner man vid inspektion ett 

farligt ämne i varan eller att 

varan avviker från regelverket 

skapas ett ärende som går till 

åklagare som skall göra en 

förundersökning.

Åklagare har två vägar att gå 

vid varje tillfälle, se om det finns 

prejudikat och fatta beslut om 

påföljden genom detta.

Öppnas en förundersök-

ning leder detta oftast till en 

företagsbot och sällan att det 

kommer till domstol.

Får åklagare genomslag för 

sitt påstående efter att man 

kontrollerat om brott skett 

med flit eller inte skall varan 

omgående dras tillbaka från 

marknaden och samla in sålda 

varor beroende på varans av-

vikelser (märkesbrist eller annat) 

och domslut. Påföljden räknas 

ut individuellt per företag och 

försäljningsresultat. Innehåller 

varan ett förbjudet ämne och 

utgör risk ska varan omedelbart 

dras tillbaka och sålda varor 

samlas in.

Distributör

Finner man vid inspektion ett 

farligt ämne i varan eller att 

varan avviker från regelverket 

skapas ett ärende som går till 

åklagare som skall göra en 

förundersökning.

Åklagare har två vägar att gå 

vid varje tillfälle, se om det finns 

prejudikat och fatta beslut om 

påföljden genom detta.

Öppnas en förundersök-

ning leder detta oftast till en 

företagsbot och sällan att det 

kommer till domstol.

Får åklagare genomslag för sitt 

påstående efter att man kon-

trollerat om brott skett med flit 

eller inte skall varan omgående 

dras tillbaka från marknaden 

och samla in sålda varor ber-

oende på varans avvikelser och 

domslut. En distributör tilldelas 

inte företagsbot i detta fall.

E-handel

Finner man vid inspektion ett 

farligt ämne i varan eller att 

varan avviker från regelverket 

skapas ett ärende som går till 

åklagare som skall göra en 

förundersökning.

Åklagare har två vägar att gå 

vid varje tillfälle, se om det finns 

prejudikat och fatta beslut om 

påföljden genom detta.

Öppnas en förundersök-

ning leder detta oftast till en 

företagsbot och sällan att det 

kommer till domstol.

Får åklagare genomslag för 

sitt påstående efter att man 

kontrollerat om brott skett 

med flit eller inte skall varan 

omgående dras tillbaka från 

marknaden och samla in sålda 

varor beroende på varans av-

vikelser (märkesbrist eller annat) 

och domslut. Påföljden räknas 

ut individuellt per företag och 

försäljningsresultat. Innehåller 

varan ett förbjudet ämne och 

utgör risk ska varan omedelbart 

dras tillbaka och sålda varor 

samlas in.

Slutanvändare

Finner man vid inspektion ett 

farligt ämne i varan eller att 

varan avviker från regelverket 

skapas ett ärende som går till 

åklagare som skall göra en 

förundersökning.

Åklagare öppnar en 

förundersökning om denne tror 

att det finns misstanke om brott 

pga. t ex oaktsamhet.

Öppnas en förundersök-

ning leder detta oftast till en 

företagsbot och sällan att det 

kommer till domstol.

Får åklagare genomslag för 

sitt påstående efter att man 

kontrollerat om brott skett 

med flit eller inte skall varan 

omgående dras tillbaka från 

marknaden och samla in sålda 

varor beroende på varans av-

vikelser (märkesbrist eller annat) 

och domslut. Påföljden räknas 

ut individuellt per företag och 

försäljningsresultat. Innehåller 

varan ett förbjudet ämne ska 

varan omedelbart dras tillbaka 

och sålda varor samlas in.
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Påföljder, fortsättning
 

 

Konsumentverket

Tillverkare

Påföljden bedöms utefter hur 

farlig felet är ur säkerhetssyn-

punkt för slutanvändaren.

Vid märkningsbrist på varan blir 

det säljstopp och varan måste 

plockas bort från marknaden. 

Extra allvarligt ser man på 

produkter som saknar CE-

märkning.

Vid säkerhetsbrist på varan blir 

det också ett återtagande av 

produkten från marknaden en 

så kallad Recall. 

Vid upprepade rapporter om 

fel från samma företag eller 

allvarliga brister i märkning eller 

annat på produkten sätts en 

sanktionsavgift direkt.

Importör

Påföljden bedöms utefter hur 

farlig felet är ur säkerhetssyn-

punkt för slutanvändaren.

Vid märkningsbrist på varan blir 

det säljstopp och varan måste 

plockas bort från marknaden. 

Extra allvarligt ser man på 

produkter som saknar CE-

märkning.

Vid säkerhetsbrist på varan blir 

det också ett återtagande av 

produkten från marknaden en 

så kallad Recall. 

Vid upprepade rapporter om 

fel från samma företag eller 

allvarliga brister i märkning eller 

annat på produkten sätts en 

sanktionsavgift direkt.

Distributör

Påföljden bedöms utefter hur 

farlig felet är ur säkerhetssyn-

punkt för slutanvändaren.

Vid märkningsbrist på varan blir 

det säljstopp och varan måste 

plockas bort från marknaden. 

Extra allvarligt ser man på 

produkter som saknar CE-

märkning.

Vid säkerhetsbrist på varan blir 

det också ett återtagande av 

produkten från marknaden en 

så kallad Recall. 

Vid upprepade rapporter om 

fel från samma företag eller 

allvarliga brister i märkning eller 

annat på produkten sätts en 

sanktionsavgift direkt.

E-handel

Påföljden bedöms utefter hur 

farlig felet är ur säkerhetssyn-

punkt för slutanvändaren.

Vid märkningsbrist på varan blir 

det säljstopp och varan måste 

plockas bort från marknaden. 

Extra allvarligt ser man på 

produkter som saknar CE-

märkning.

Vid säkerhetsbrist på varan blir 

det också ett återtagande av 

produkten från marknaden en 

så kallad Recall. 

Vid upprepade rapporter om 

fel från samma företag eller 

allvarliga brister i märkning eller 

annat på produkten sätts en 

sanktionsavgift direkt.

Slutbeställare/-användare

Påföljden bedöms utefter hur 

farlig felet är ur säkerhetssyn-

punkt för slutanvändaren.

Vid märkningsbrist på varan blir 

det säljstopp och varan måste 

plockas bort från marknaden. 

Extra allvarligt ser man på 

produkter som saknar CE-

märkning.

Vid säkerhetsbrist på varan blir 

det också ett återtagande av 

produkten från marknaden en 

så kallad Recall. 

Vid upprepade rapporter om 

fel från samma företag eller 

allvarliga brister i märkning eller 

annat på produkten sätts en 

sanktionsavgift direkt.

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



Importör

Om en vara har administrativa 

brister i märkning  t ex saknar adress 

till tillverkare eller importör, förses 

varan med försäljningsförbud med 

återtagande av produkt från 

konsument. Förutom nödvändiga 

åtgärder skall också myndighet för 

marknadskontroll informeras i de 

länder varan sålts.

En farlig produkt kräver alltid åtgärd. 

När du får reda på att en elektrisk 

produkt som du säljer eller har sålt 

är farlig, är du skyldig att ta bort den 

från marknaden, oavsett vem som 

har orsakat felet. Vid behov görs en 

återkallelse.

Om företag brutit mot reglerna fler-

talet gånger kopplas tullen in och 

gods som fortsatt importeras stop-

pas för kontroll, tullen rapporterar 

till Elsäkerhetsverket.

Om Elsäkerhetsverket måste utföra 

test för kontroll att varan är laglig 

är det den instans där bristen 

upptäckts som får stå för dessa 

tester, ca 20-30 000 kr.

Saknas dokumentation och märk- 

ning kan det bli mycket dyrt för 

företaget som säljer varan då de 

måste bekosta en utredning för att 

återkalla produkten från marknaden. 

I dagsläget finns inga påföljder 

med sanktionsavgifter men detta är 

något man håller på att se över för 

framtiden.

Distributör

Om en vara har administrativa 

brister i märkning  t ex saknar adress 

till tillverkare eller importör, förses 

varan med försäljningsförbud med 

återtagande av produkt från 

konsument. Förutom nödvändiga 

åtgärder skall också myndighet för 

marknadskontroll informeras i de 

länder varan sålts.

En farlig produkt kräver alltid åtgärd. 

När du får reda på att en elektrisk 

produkt som du säljer eller har sålt 

är farlig, är du skyldig att ta bort den 

från marknaden, oavsett vem som 

har orsakat felet. Vid behov görs en 

återkallelse.

Om företag brutit mot reglerna fler-

talet gånger kopplas tullen in och 

gods som fortsatt importeras stop-

pas för kontroll, tullen rapporterar 

till Elsäkerhetsverket.

Om Elsäkerhetsverket måste utföra 

test för kontroll att varan är laglig 

är det den instans där bristen 

upptäckts som får stå för dessa 

tester, ca 20-30 000 kr.

Saknas dokumentation och märk- 

ning kan det bli mycket dyrt för 

företaget som säljer varan då de 

måste bekosta en utredning för att 

återkalla produkten från marknaden. 

I dagsläget finns inga påföljder 

med sanktionsavgifter men detta är 

något man håller på att se över för 

framtiden.

E-handel

Om en vara har administrativa 

brister i märkning  t ex saknar adress 

till tillverkare eller importör, förses 

varan med försäljningsförbud med 

återtagande av produkt från 

konsument. Förutom nödvändiga 

åtgärder skall också myndighet för 

marknadskontroll informeras i de 

länder varan sålts.

En farlig produkt kräver alltid åtgärd. 

När du får reda på att en elektrisk 

produkt som du säljer eller har sålt 

är farlig, är du skyldig att ta bort den 

från marknaden, oavsett vem som 

har orsakat felet. Vid behov görs en 

återkallelse.

Om företag brutit mot reglerna fler-

talet gånger kopplas tullen in och 

gods som fortsatt importeras stop-

pas för kontroll, tullen rapporterar 

till Elsäkerhetsverket.

Om Elsäkerhetsverket måste utföra 

test för kontroll att varan är laglig 

är det den instans där bristen 

upptäckts som får stå för dessa 

tester, ca 20-30 000 kr.

Saknas dokumentation och märk- 

ning kan det bli mycket dyrt för 

företaget som säljer varan då de 

måste bekosta en utredning för att 

återkalla produkten från marknaden. 

I dagsläget finns inga påföljder 

med sanktionsavgifter men detta är 

något man håller på att se över för 

framtiden.

Slutbeställare/-användare

Om en vara har administrativa 

brister i märkning  t ex saknar adress 

till tillverkare eller importör, förses 

varan med försäljningsförbud med 

återtagande av produkt från 

konsument. Förutom nödvändiga 

åtgärder skall också myndighet för 

marknadskontroll informeras i de 

länder varan sålts.

En farlig produkt kräver alltid åtgärd. 

När du får reda på att en elektrisk 

produkt som du säljer eller har sålt 

är farlig, är du skyldig att ta bort den 

från marknaden, oavsett vem som 

har orsakat felet. Vid behov görs en 

återkallelse.

Om företag brutit mot reglerna fler-

talet gånger kopplas tullen in och 

gods som fortsatt importeras stop-

pas för kontroll, tullen rapporterar 

till Elsäkerhetsverket.

Om Elsäkerhetsverket måste utföra 

test för kontroll att varan är laglig 

är det den instans där bristen 

upptäckts som får stå för dessa 

tester, ca 20-30 000 kr.

Saknas dokumentation och märk- 

ning kan det bli mycket dyrt för 

företaget som säljer varan då de 

måste bekosta en utredning för att 

återkalla produkten från marknaden. 

I dagsläget finns inga påföljder 

med sanktionsavgifter men detta är 

något man håller på att se över för 

framtiden.

Tillverkare

Om en vara har administrativa 

brister i märkning  t ex saknar adress 

till tillverkare eller importör, förses 

varan med försäljningsförbud med 

återtagande av produkt från 

konsument. Förutom nödvändiga 

åtgärder skall också myndighet för 

marknadskontroll informeras i de 

länder varan sålts.

En farlig produkt kräver alltid åtgärd. 

När du får reda på att en elektrisk 

produkt som du säljer eller har sålt 

är farlig, är du skyldig att ta bort den 

från marknaden, oavsett vem som 

har orsakat felet. Vid behov görs en 

återkallelse.

Om företag brutit mot reglerna fler-

talet gånger kopplas tullen in och 

gods som fortsatt importeras stop-

pas för kontroll, tullen rapporterar 

till Elsäkerhetsverket.

Om Elsäkerhetsverket måste utföra 

test för kontroll att varan är laglig 

är det den instans där bristen 

upptäckts som får stå för dessa 

tester, ca 20-30 000 kr.

Saknas dokumentation och märk-

ning kan det bli mycket dyrt för 

företaget som säljer varan då de 

måste bekosta en utredning för att 

återkalla produkten från marknaden. 

I dagsläget finns inga påföljder 

med sanktionsavgifter men detta är 

något man håller på att se över för 

framtiden.

 

 

Elsäkerhetsverket

Påföljder, fortsättning
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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

MEC Gruppen AB • Box 7108, SE-300 07 Halmstad • Tel 035-16 27 00 • info@mecgruppen.se • www.mecgruppen.se


