
Frågor och svar om Svanenmärkta kosmetiska produkter

Med Svanenmärkt kosmetika minskar man utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen,  
främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen och får produkter som är effektiva och dryga. 
Svanen ställer stränga krav på ingående ämnen. Du behöver inte läsa långa innehålls- 
förteckningar, Svanen gör bedömningen åt dig så du får en produkt som är ett bra val  
för miljö och hälsa.  
 
Vill du få en snabb introduktion till de allra mest vanliga frågorna och svaren, läs mer här:

Hur ser Svanen på mikroplaster?
Svanen tillåter ej mikroplaster i kosmetika. Mikroplaster är pyttesmå plastbitar som t ex 
används i tandkrämer, kroppsskrubb och ansiktsrengöring. Plastbitarna tar sig igenom  
reningsverken och hamnar därefter i våra vattendrag där de orsakar skador hos  
vattenlevande djur. 

Finns det triclosan i Svanenmärkt kosmetika?
Nej. Triclosan är ett antibakteriellt ämne som används i solskyddsprodukter, deodoranter 
och rengörande hudvård. Triclosan är klassat som miljöfarligt och kan bland annat  
spela en roll i ökningen av bakteriers resistens mot antibiotika. 

Kan en Svanenmärkt hudkräm dofta gott?
Visst kan en Svanenmärkt hudkräm eller två dofta gott. Men våra krav utesluter många 
vanliga dofter som har för höga halter allergiframkallande ämnen. Och de parfymer som 
ingår i Svanenmärkta produkter får göra det i små mängder men de ska uppfylla tuffa  
krav på klassificering av hälso- och miljöfarlighet. Eftersom barn är extra känsliga ska  
produkter som riktas mot barn ska vara helt parfymfria. 

Hur bedömer Svanen konserveringsmedel som parabener och MI?
Parabener är en grupp konserverande ämnen som används för att göra kosmetiska 
produkter hållbara. Parabener är i olika grad misstänkt hormonstörande och därför  
förbjuder Svanen för närvarande användning av alla sorters parabener. 
MI (methylisothiazolinone) förekommer i till exempel hudvård och våtservetter.  
Svanen tillåter ej MI eller andra allergena konserverande ämnen. MI är dessutom 
akutgiftigt för vattenlevande djur.  



Får Svanenmärkt tandkräm innehålla fluor?
Fluorid (natriumfluorid) används i tandkräm därför att det förbättrar tandhälsan, bromsar 
nedbrytning av emaljen och skyddar mot karies. Natriumfluorid är inte klassificerat som 
miljöfarligt utan är mindre giftiga för vattenlevande organismer (enligt EU:s regelverk för 
klassificering av kemikalier). I studier kring fluor konstateras att fluor inte är farligt för 
människors hälsa i de mängder som tillåts i tandkräm. Däremot minskar fluor risken för 
karies.  

Hur skyddar man sig bäst mot solen?
Det enklaste sättet att skydda sig mot solen är att befinna sig i skuggan samt att ha 
kläder på sig. Om man ändå vill vistas i solen är solskydd att rekommendera. Svanen 
ställer krav på att organiska UV-filter inte är bioackumulerbara, dvs. inte lagras i naturen, 
och de ska ha en låg giftighet för vattenlevande organismer. UV-filter med nano-material 
får endast användas om användningen är bevisat säker för människors hälsa. 

Hur bedömer Svanen högfluorerade ämnen, PFAS?
Högfluorerade ämnen kan användas i till exempel solskydd då de avvisar fett, smuts och 
vatten. PFAS har allvarliga effekter på både hälsa och miljö. De flesta PFAS-ämnen är 
extremt svårnedbrytbara i miljön, ansamlas i levande organismer och kan vara mycket 
giftiga. Svanen tillåter ej högfluorerade ämnen.

Tillåter Svanen aluminium i deodoranter?
Aluminium-klorid-salter finns i nästan alla antiperspiranter då saltet gör att du svettas 
mindre. Som med alla ämnen kan aluminium vara skadligt i höga koncentrationer och 
upptaget genom huden är inte utforskat ordentligt. Svanens kriterier tillåter enbart
en starkt begränsad mängd aluminium i deodoranter. 
 
Vad tycker Svanen om SLS och SLES?
SLS (sodium lauryl sulphate, natriumlaurylsulfat) är det vanligaste skummande och 
rengörande ytaktiva ämnet i tandkrämer. Svanen tillåter inte ämnet i tandkrämer främst 
för att man sett att alternativa ämnen är mindre irriterande och att SLS kan bidra till  
att blåsor och sår i munnen läker långsammare. I dagsläget är ämnet tillåtet i övriga 
Svanenmärkta produkter men det används normalt inte längre i tvålar,  
hud- eller hårvårdsprodukter på den nordiska marknaden.



SLES (sodium laureth sulphate, natriumlauryletersulfat) är ett mycket vanligt rengörande 
ytaktivt ämne i flytande tvålar, schampon och skumbadsprodukter. Ämnet behövs för 
att göra effektivt rent med så liten mängd produkt som möjligt. Det finns problem med 
förorening av det hälsofarliga ämnet 1,4-dioxan men halterna hålls under strikt kontroll 
och EU föreslår nu att det måste hållas under 0,001 %. I dagsläget är ämnet tillåtet i 
Svanenmärkta produkter. SLES anses vara något mildare än SLS för användning på hud 
och hår. 
 
De flesta vanliga ytaktiva rengörande ämnen (dvs. tensider) kan verka irriterande för hud 
och ögon och är ofta effektiva fett- och smutslösare som även påverkar hudens naturliga 
skyddsbarriär. Därför bör man använda fettlösande kroppsprodukter med måtta.  
Ljummet vatten räcker långt.

Är Svanen en ekologisk märkning för kosmetika?
Svanen premierar ekologist odlat i de produktgrupper där det är relevant. Vad gäller 
kosmetika så är den ekologiska odlingen av växterna inte en garant för hur lätt ett ämne 
bryts ner i naturen eller hur skadligt det kan vara. Kosmetika tvättar man ofta av med 
vatten och på så vis sprids ämnen vidare ut i avloppssystemen. Där kan även naturliga 
råvaror vara svårnedbrytbara och påverka reningsverk och vattendrag. Ekologisk eller 
”naturlig” är inte heller en garant för att produkten inte är allergiframkallande. Svanen 
ställer krav på de ingående ämnenas egenskaper och att de t ex inte ska vara  
allergiframkallande.  

Är Svanenmärkta produkter testade på djur?
Sedan 2013 är det inom EU helt förbjudet att marknadsföra och sälja kosmetiska  
produkter (och ingredienser) som har testats på djur. Det gäller alltså även om testerna 
har utförts utanför EU. 2004 infördes förbud mot djurtestning av färdiga produkter och  
2009 kompletterades det med förbud mot testning av ingredienser. 2013 försvann ett  
par undantag från testning av ingredienser. 
 


