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Guide krav på märkning kosmetika 

Detta är en sammanställning över vilka krav som ställs på märkning av kosmetiska 

produkter som säljs på den svenska marknaden. Observera att den inte tar upp alla krav 

som ställs i lagstiftningarna men vi har tagit med det viktigaste punkterna i vår 

sammanställning. I slutet av dokumentet finns även hänvisningar till de vanligaste 

regelverken som berör kosmetiska produkter.  

 

 

Guide för märkning av kosmetiska produkter 

Enligt EU´s kosmetikaförordning skall viss information finnas på produkten. Produkter som 

består av behållare (t.ex. tub eller burk) och förpackning (t.ex kartong) skall ha märkning 

på båda ställena. Nästan alla delar i märkningen skall finnas på både förpackning och 

behållare. En viss del av märkningen skall vara på svenska enligt regler i den svenska 

kosmetikaförordningen.  

- Namn och adress till ansvarig person inom EU/EES. Ursprungsland skall 

anges om produkten är importerad till EU/EES - Skall anges på behållare och 

förpackning. 

- Innehållets mängd*- Skall anges på behållare och förpackning. 

- Hållbarhet*- Bäst före eller PAO. Skall anges på behållare och förpackning. 

- Särskilda försiktighetsåtgärder* är varningstexter och viktiga instruktioner. Om 

informationen inte ryms på behållaren eller förpackningen kan den bifogas 

produkten i en bipacksedel, om så är fallet skall detta anges med ”hand- i-bok”-

symbolen. Om informationen inte ryms på svenska på både behållare och 

förpackning kan ”hand- i-bok”-symbolen användas.  

- Batchnummer- Skall anges på behållare och förpackning. 

- Produktens funktion* – Funktion och användningsområde skall anges på både 

behållare och förpackning om detta inte tydligt framgår av produktens 

presentation.  

- Ingrediensförteckning – Behöver endast finns på förpackningen.  

*skall anges på svenska. 
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Påståenden om kosmetika 

Här tar vi upp vanliga exempel på påståenden som inte är tillåtna: 

- Fri från påståenden - Inom EU är fri från påståenden till största del inte tillåtet att 

använda. Det finns få undantag där det är tillåtet, tex fri från parfym eller fri från 

alkohol.  

- Påståenden om att produkten har egenskaper som är lagstadgade – Tex ”Ej 

testad på djur”. 

- Medicinska påståenden vid marknadsföring av kosmetiska produkter är inte 

tillåtet. Bra exempel finns på Läkemedelsverkets webbsida.  

 

Regelverk 

Kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009. 

Förordning 2013:413 om kosmetiska produkter tar upp vilka delar av produktens märkning 

som skall anges på svenska för produkter som tillhandahålls slutanvändare på den 

svenska marknaden.  

Förordning (EU) 655/2013 om gemensamma kriterier för påståenden om kosmetiska 

produkter.  

”Technical document on cosmetic claims” för vägledning vid tolkning av förordning (EU) 

655/2013. 

 


