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Abstract 
 
 
 
 
This essay is about what rights that a consumer has, after it’s been to a beauty-shop getting a 
treatment somewhere on her body. We were interested to see what kind of regulations that 
could be useful if a problem occurred after or during treatment. There are several risks with 
these treatments. 
The last decade these kinds of treatments have increased, due to people being vain and so 
aware about there looks. We started to investigate what type of rights the consumer generally 
has when it’s about a service. We realised that treatments on living species aren’t included in 
the Swedish regulation concerning consumer services (konsumenttjänstlagen). Therefore, we 
looked up the legislative history behind this law. We found out that the law should not include 
services on a human body.    
As we were working on with our essay we realised that there aren’t any cases that has been 
brought up in Swedish courts. We started therefore to investigate the laws around the security 
of products. This extended our interest and we started to search on other places, such as 
directions from supervising authorities in charge and responsible of products that were used 
during the treatments. This led us to the question: what kinds of products are accepted to use 
during the treatments? We found out that it was the businessman himself that were in charge 
of his products and his knowledge of the profession. The manufacture and importers are also 
responsible for there products. It was just a question of registration about the products to the 
Swedish pharmaceutical authority (läkemedelsverket) and that the products were accorded 
under the directive for cosmetics and hygienic products, (cosmetics directive) from 1976. The 
directive has been changed several of times and Sweden has a law called decree of cosmetics 
and hygienic products, which is totally based on the cosmetics directive.  
 
As we mentioned before there were no court cases about this subject, but we found cases at 
the Swedish national board for consumer complaints (ARN). These were interesting in this 
matter and proved the thought that there was a problem. ARN make recommendations to 
businessmen when problems already have occurred for the consumer. In these cases they 
based there recommendation on the Swedish regulation concerning consumer services, even 
though this law should not be used for treatments on human beings. This confirms that there is 
a legal loophole, and that there is a need to reconsider the right of the consumer in this 
specific law. 
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Förord 
 
 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Sven-Axel Bergstrand för ett genuint 
engagemang och hans breda kunskap under hela vår rättsvetenskapliga bana. Vi vill även 
tacka Stefan Olsson för vägledning.  
 
Därefter vill vi tacka alla de som medverkat genom kontakter via telefon och mail under 
resans gång med denna uppsats. Ni har varit till stor hjälp för att få en klarare bild av den 
faktiska problematiken.  Några av er är:  
Monica Tammela, enheten för kosmetika och hygienprodukter på Läkemedelsverket, Bo 
Lindström, Chef för juridiska enheten läkemedelsverket, Torsten Palm, Informationschef på 
Allmänna reklamationsnämnden, Mattias Grundström, Jurist på Konsumentverket, Ulf Vester, 
Informationsansvarig på SSI och Magnus Zeilon, Utredare, socialstyrelsen, avd. miljö och 
hälsoskydd. 
Vi vill passa på att tacka datasupporten på Karlstad universitetsbibliotek, Björn Klingenberg 
och Daniel Wall. 
 
Vi vill även ge en eloge till våra familjer för att de stått ut med oss under denna tid.  
 
 
Tack 
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 Förkortningar och ordförklaringar 
 
B2B  Business to Business 
B2C  Business to Consumer 
C2C   Consumer to Consumer 
ARN   Allmänna reklamationsnämnden 
AvtL  Avtalslagen 
FAL  Försäkringsavtalslagen 
INCI   International Nomenclature for Cosmetic Ingredients 
KemI  Kemikalieinspektionen 
KTjL  Konsumenttjänstlagen 
KO  Konsumentombudsmannen 
KoH  Kosmetiska och hygienprodukter 
KOV  Konsumentverket 
JT  Juridisk Tidskrift 
LV  Läkemedelsverket 
LVFS  Läkemedelsverkets författningssamling 
MB  Miljöbalken 
PAL  Produktansvarslagen 
Prop.  Proposition 
PSL  Produktsäkerhetslagen 
SCB  Statistiska Central Byrån 
SHR  Sveriges Hudterapeuters Riksförbund 
SkL  Skadeståndslagen 
SoS  Socialstyrelsen 
SOSFS  Socialstyrelsens Författningssamling 
SOU  Statens Offentliga Utredningar 
SSI  Statens Strålskyddsinstitut 
SSI FS  Statens Strålskyddsinstitut författningssamling 
SvJt  Svensk Juristtidning 
 
Adekvat kausalitet 
Sådant orsakssammanhang som är av betydelse för rätten till skadestånd1 
 
Benefik rättshandling 
En gåva kan vara en benefik transaktion, en välgärning som sker utan motprestation.2  
 
Fackmässig 
Att vara fackmässig motsvarar höga minimikrav på kompetens inom ett visst område. 3 
Näringsidkaren ansvarar för att tjänsten utförs som det kan krävas av en normalt skicklig, 
kunnig och seriöst arbetande fackman. Beskrivs i 4 § KtjL. 4 
Försiktighetsprincipen 
Om det finns vetenskapligt tvivel om farligheten på en produkt  
 
 
                                                   
1 Agell & Malmström ”Civilrätt” sid. 412 
2 Agell & Malmström ”Civilrätt” sid. 86 
3 Nationalencyklopedin (elektronisk)  Sökord fackmässig. www.ne.se 2007-05-01 
4 Konsumentverkets informationsblad om konsumenttjänstlagen 2005 sid. 4, SFS 1985:716 KtjL 
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Konsument 
En fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför 
näringsverksamhet.5 
 
Kontraheringsplikt 
Att ett försäkringsbolag ej får vägra konsument att teckna försäkring som tillhandahålls 
normalt, utom om mycket särskilda skäl föreligger. Försäkringsbolagen kan i princip ej heller 
vägra att förlänga en försäkring till konsument.6 
 
Näringsidkare  
En fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna 
verksamheten7 
 
Principalansvar 
Arbetsgivarens (principals) ansvar för anställdas personers skadegörande handling.8 
 
Produkt 
Med produkt avses lösa saker inklusive gaser, vätskor och elektricitet, en produkt fortsätter att 
vara en produkt även efter att den infogats i annan lös sak eller i fast egendom.9 
 
Produktansvar 
Ansvar för skador vållade av produkter såsom läkemedel, födoämnen och kosmetiska 
produkter som skadat köparen eller andra.10  
 
Regressrätt 
Rätt att kräva tillbaka gjord utbetalning av någon som egentligen bör stå för denna. 11 
 
Sak 
Med saker menas individuellt bestämda materiella ting, fasta eller lösa. I lagspråk används 
uttryck som gods varor eller egendom. Termen sak används även för levande ting, exempelvis 
husdjur, men inte för människor.12 
 
Strikt ansvar 
Skadeståndsskyldighet som är oberoende av uppsåt eller vårdslöshet (culpa). Som huvudregel 
förutsätter skadeståndsansvar att den ansvarige själv eller hans anställda har vållat skadan 
uppsåtligen eller oaktsamt. Den ansvarige får bära risken som en kostnad i verksamheten och 
ev. försäkra sig mot den genom ansvarsförsäkring.13 
 
Substitutionsprincipen 
Utveckling av försiktighetsprincipen och innebär att miljöhälsofarliga ämnen i största mån 
skall bytas mot bättre alternativ. 

                                                   
5 Agell & Malmström ”Civilrätt” sid.159 
6 Christina Ramberg ”Kontraktsrätten” sid. 94 
7 Agell & Malmström ”Civilrätt” sid.159 
8 Agell & Malmström ”Civilrätt” sid. 412 
9 Sven-Axel Bergstrands seminarium Januari 2007om produktansvar 
10 Jan Hellner ”skadeståndsrätten en introduktion” Nordsteds Juridik  2:a uppl 2000 sid 45-54 
11 Agell & Malmström ”Civilrätt” sid. 412 
12 Agell & Malmström ”Civilrätt” sid. 75 
13 Nationalencyklopedin (elektronisk) Sökord strikt ansvar. www.ne.se 2007-04-18  
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Rättskällor   
 
Den svenska rättskällehierarkin presenteras nedan 
 
Direktiv 
Riktar sig till medlemsstaterna och inte till enskilda. De föreskriver resultat som varje 
medlemsstat skall förverkliga i det egna landet inom ramen för sin nationella rättsordning.14 
Syftet är bindande, men ej formen eller tillvägagångssättet.15 Direktiven överlåter i princip till 
medlemsstaterna att bestämma vilken form och tillvägagångssätt för att genomföra direktivet. 
Direktiven syftar till att harmonisera de olika medlemsländernas lagstiftning och skall alltså 
överföras/implementeras in i den nationella lagstiftningen. Tidsfristen finns vanligtvis 
föreskriven i direktivet.16 
 
Lag 
Lagar är vår främsta källa inom svensk rätt. Det är riksdagen som antar ett lagförslag, 
proposition till en lag. Innan propositionen finns ofta en SOU. 
 
Förordningar  
Förordningar beslutas av regeringen och innehåller exempelvis administrativa bestämmelser.   
 
Föreskrifter  
Föreskrifter görs av kommuner och förvaltningsmyndigheter, dessa blir bindande beslut. I 
praktiken utgörs den största delen av det offentliga regelverket av myndigheternas 
föreskrifter.17 
 
 
 

                                                   
14 Ulf Bernitz m fl ”Finna rätt, juristens källmaterial och arbetsmetoder” sid. 60 
15 Seminarium med Marianne Reuterskiöld,  Chef Sveriges Marknadsförbund. 2007-05-25 
16 Ulf Bernitz m fl ”Finna rätt, juristens källmaterial och arbetsmetoder” sid. 60 
17 Olof Pettersson ”Svensk politik” sid. 147 
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1. Inledning 
 
”Vill man vara fin får man lida pin” är ett välkänt ordspråk som har sin bakgrund i det 
besvär/obehag som följer av att man skulle göras fin. Idag kan vi hänföra detta ordspråk till 
hårbehandlingar, kroppsbehandlingar och kosmetiska ingrepp. 
 
Allt fler köper dessa tjänster idag. Och det är kanske inte så underligt med tanke på den 
mediala påverkan, om utseende och ideal, som vi dagligen utsätts för. Shopaholic är ett 
uttryck som blivit befäst under 2000-talet. Om man söker efter ordet på Google får man ca 1 
770 000 träffar. Vi är och blir mer och mer fåfänga, samtidigt som en växande ekonomi gör 
att vi har mer pengar att röra oss med. Utbudet formas av efterfrågan. Detta innebär att vår 
ökade utseendefixering får konsekvenser som fler bröstförstoringar, tatueringar, 
hårborttagning, permanent sminkning, laserbehandling och borttagning av rynkor. Tjänsterna 
blir allt mer komplicerade men framförallt vanligare.  
 
Till exempel tatueringar, är idag något som har flyttat sig från sjöfarare och kriminella till en 
vardaglig företeelse som passar in även i finare kretsar. Vi påverkas i stor grad av 
marknadsföring och medias exponering av utseende och ideal.    
 
Att tillhandahålla en tjänst som innefattar behandlig på kropp i syfte att förändra, förbättra 
eller framhäva något specifikt är idag en växande marknad. Det kan för kunden handla om att 
ta hand om sig själv, skapa välbefinnande, självförtroende eller personlig identifikation. Det 
är inte bara ”kändisar” som idag utnyttjar de möjligheter som finns, för att se vackrare eller 
yngre ut.  
 
För att som näringsidkare kunna tillgodose dessa behov krävs både professionalitet och 
förmågan att vara lyhörd för kundens önskemål. Vi som rättsvetare anser det som självklart att 
riskbedömning och information till kunden måste gå före den ekonomiska vinningen. 
 
Som konsument/kund utsätter man sig frivilligt för dessa behandlingar med vissa 
förväntningar på resultatet. Skulle det ej bli som man önskat eller t o m bli fel, vet man då sina 
rättigheter och hur man skall hantera det? 
 
Vad är det för lagar som gäller för dessa tjänster? Vart kan en konsument vända sig för att få 
information? Känner näringsidkaren till vilket ansvar denne har för tjänstens utförande och de 
produkter den använder? 
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2. Problem, syfte, avgränsning och metod 
 
Under detta kapitel följer en förklaring av arbetets omfattning och utförande.  

2.1 Problemformulering 
 
Hypotes 1: 
En kvinna, C går till en hudvårdsterapeut, B för att ta bort pigmentfläckar. Efter behandlingen 
förvärras fläckarna. Nu vill kvinnan veta vilka konsumenträttigheter hon har?  
Vi kan konstatera av egen erfarenhet att skönhetsbehandlingar efterfrågas i större utsträckning 
än tidigare.  
Vi vände oss till Statistiska centralbyrån för att bekräfta om detta var fallet. Här kommer 
resultatet. 
 
Skönhetssalongers utveckling från och med 1997 till 2006 
 

Inrikes omsättning i milj kr exkl moms
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18 
 
Eftersom utvecklingen ser ut som ovanstående diagram visar, så har omsättningen inom denna 
bransch mångfaldigt dubblerats och risken för eventuella skador blir därmed potentiellt fler. 
Frisörer anses vara en annan kategori hos SCB. I Branschen Hår och skönhetsvård fanns 9 
753 st företag och 5 260 anställda under år 2006. Uppgifterna är baserade på företag som 
någon gång under år 2006 deklarerat momsuppgifter.19 
 
Problemet för oss är; hur ska kvinnan kunna få ersättning för sin skada, som orsakats av en 
sådan tjänst. Vad reglerar detta område? 
 

                                                   
18 Statistiska centralbyrån SCB, beställd av Markus Thorsteinsen 2007-04-16 
19 Statistiska centralbyrån SCB, beställd av Markus Thorsteinsen 2007-05-07 
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2.2  Syfte 
Det övergripande syftet med detta arbete är att kartlägga en situation gällande 
skönhetsbehandlingar och problematiken kring dessa. En hypotetisk situation finns beskriven 
i problemformuleringen ovan. Vi vill även förstå vilka potentiella risker som kan finnas med 
de produkter som används i denna specifika tjänsteverksamhet. Vi vill utreda vilka regler som 
är  gällande rätt för kosmetiska och hygieniska produkter och samtidigt få en bild av yrket 
hudterapeut. Vi ville besvara frågan: 
Vad kan man förvänta sig som konsument av denna bransch? 
 
Vår utgångspunkt med detta arbete var att utifrån en konsuments perspektiv utreda 
möjligheterna att bli kompenserad för uppkomst av skada vid en skönhetsbehandling.  
 

 

2.3  Avgränsning 
 
Denna C-uppsats omfattar tjänster som utförs på människokropp, se uppräkning i 3.1. Det 
innefattar även de produkter som kan appliceras på kroppen i sådana tjänster, se bilaga 1. Vi 
har valt att närmare undersöka förarbeten för att få en bild av hur utredningen gick till inför 
KtjL, PSL och PAL. 
Vi kommer därför även att utreda hur myndigheterna arbetar kring KoH-produkter. Detta 
innebär att vad gäller läkemedelsverket så har vi endast tagit upp det som är relevant för KoH-
produkter. 
I avsnittet om Socialstyrelsen, behandlas endast de tjänster som ej utförs av 
sjukvårdlegitimerad personal eller annan av socialstyrelsen godkänd yrkeslegitimation. Vi 
valde att ta med laser och SSI eftersom detta är en tjänst som används vid borttagning av 
exempelvis pigmentförändringar och tatueringar av hudterapeuter.  
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2.4 Metod 
 
Vi har använt oss av traditionell juridisk metod i den mening att för ämnet relevant kunskap 
har sökts i lagtext, förarbeten och rättspraxis. Då rättspraxis ej funnits inom vår avgränsning 
har vi sökt uppkomna fall i beslut hos myndigheter och på så vis kompletterat vår 
undersökning med adekvata fall som hanterats av myndigheter.  
 
Det har inte funnits rättsfall som direkt passar in i vår frågeställning från instanser som har 
prejudicerande effekt. Vi har använt av oss en kvalifikativ metod då vi har ett urval av 
avgöranden som hamnat hos vägledare, konsumentverk och ARN. Vi har därför inte använt 
oss av det rättsdogmatiska tankesättet från början till slut.  
 
Arbetet har utgått utifrån tanken att man är en konsument som blivit skadad och vill läsa in sig 
på vilka rättigheter möjligheter man har för att bli ersatt, kompenserad. Vi har även arbetat 
utifrån en näringsidkares perspektiv, vilken kompetens krävs, hur skall eller bör denne bete 
sig gentemot myndigheterna för att vara i fas med gällande lagstiftning och vilka 
försäkringsmöjligheter har man. (Registrera sin vara, anmäla till myndighet om något verkar 
farligt i sin produkt.) Vi har också undersökt hur myndigheterna arbetar och vilka lagar, 
föreskrifter eller allmänna råd man arbetar utifrån som är gällande för dem och därmed även 
för konsumenten och näringsidkaren. 
 
En grundlig undersökning har även gjorts genom att vi undersökt var vissa lagrum 
härstammar från då detta varit intressant för vad som blir gällande rätt i just dessa fall då en 
näringsidkare utfört en tjänst på person.  Ett antal paragrafer har valts som vi tycker passar in 
på den föregående nämnda problematiken. Vi har även valt att illustrera hur föreskrifter från 
vissa myndigheter kan se ut och hur dessa används rent praktiskt. Vi har även bifogat 
dokument som bilagor då vi tycker att dessa tydligt illustrerar hur myndigheterna arbetar.  
 
Slutligen har vi använt oss av vissa specifika Internetkällor då vi ansett att det varit ett måste. 
För att styrka vår sak med källor har den elektriska källan varit tvungen.  
I princip allt offentligt tryck finns idag att tillgå elektroniskt. Vi har ansett att det som står 
i ”Att skriva juridik” för oss blir tillämpligt. Den officiella textens status kan rimligen inte 
påverkas av på vilket medium den återges.20 
 
 
 
 

                                                   
20Ulf Jensen m fl ”Att skriva juridik” Sid 90-91 
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3  TEORI 
Under detta avsnitt kommer vi att behandla tillämpliga lagar inom valt område, de lege lata. 
Vi har även tittat i vår andra rättskälla, förarbetena. Vi har även gjort en översikt över berörda 
tillsynsmyndigheter.  
 
 

3.1 Vad anses som utförd tjänst på kropp, skönhetsbehandling? 
 
Detta arbete omfattar tjänster som utförs på person, undantaget tjänster som utförs av 
sjukvårdslegitimerad personal.  
 
Ansiktsbehandlingar 
Ansiktsmålning 
Ansiktsmassage 
Fotvård, fotbehandling(ej medicinsk) 
Färganalys 
Hudterapeutverksamhet 
Hudvårdsbehandling(ej medicinsk) 
Hudkonsultverksamhet 
Hårtekninsk verksamhet, Ej kirurgisk 
Hårborttagningstjänster, benvaxning 
Kroppsmålning 
Manikyr, nagelvård 
Sminkning 
Pedikyr 
Piercning 
Tandsmyckning, Tandblekning 
Tatuering 
Ögonfransfärgning21 
 
T ex hårborttagning, pigmentförändring eller borttagning av tatuering kan göras genom 
laserbehandling och ingår också i tjänster som utförs på kropp.22  
 
 
 
 
 
 

                                                   
21 Statistiska centralbyråns definition av hår skönhetsvård och hudvård (9302,93022) 
22 SSI FS 2005:4 ” föreskrift om lasrar” 
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3.1.1 Tillämpligt lagrum 
 
I vår ovanstående hypotes i problemformulering är kvinnan att anse som konsument och 
hudvårdsterapeuten som näringsidkare, consumer to business C2B. 
Eftersom C är konsument och B näringsidkare så blir heller inte köplagen tillämplig. 
Vi anser att det inte är konsumentköplagen som blir tillämplig då C inte köpt en sak utan en 
tjänst av B. 
I detta fall är en tjänst utförd på konsument, varför vi först undersöker möjligheterna i 
Konsumenttjänstlagen, KtjL. 

 

3.2 Konsumenttjänstlagen  
 
Konsumenttjänstlagen är i huvudsak tvingande. De olika förmåner och befogenheter som 
lagen ger dig kan inte inskränkas, detta innebär att näringsidkaren inte kan ge dig sämre 
avtalsvillkor eller strängare ansvar för avtalsbrott än lagen medger. Däremot kan du alltid 
själv åberopa avtalsvillkor som är förmånligare för dig.23 
 
Konsumenttjänstlagen kom 1985 att bli en svensk gällande lag. Vi har valt att ta med ett 
utdrag av lagen, 1-4 §§ samt 20 § av 61 §§. 
 
1 § Denna lag gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då 
tjänsten avser 
1. arbete på lösa saker, dock ej behandling av levande djur, 
2. arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller 
på andra fasta saker,  
3. förvaring av lösa saker, dock ej förvaring av levande djur. 
  I 51-61 § § finns särskilda bestämmelser om tjänster som avser uppförande av tillbyggnad av 
en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader). Om det i ett avtal om en sådan tjänst ingår 
uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad, anses också den tjänsten som en 
småhusentreprenad. 
  I den mån inte annat framgår av 51-61 § § är lagens allmänna bestämmelser tillämpliga även 
på småhusentreprenader. Lag (2004:554). 
 
1 a § I lagen avses med 
konsument: en fysiska person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför 
näringsverksamhet. 
näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med 
den egna näringsverksamheten. Lag (2002:588). 
 
2 § Lagen gäller inte 
1. tillverkning av lösa saker 
2. installation, montering eller annat arbete som en näringsidkare utför för att fullgöra ett avtal 
om köp av en lös sak, 
3. arbete som till fullgörande av ett avtal om köp utförs för att avhjälpa fel i den sålda 
egendomen. Lag (2002:588) 

                                                   
23 Konsumentverkets informationsblad om konsumenttjänstlagen, 2005 sid. 3 
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3 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för 
konsumenten är utan verkan mot denna om inte annat anges i lagen. Lag (2004:554) 
 
4 § Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt. Han skall vidare med tillbörlig omsorg 
ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs 
och är möjligt. 
Om inte annat får anses avtalat, ingår det i tjänsten att näringsidkaren skall tillhandahålla 
behövligt material.  
 
20 § Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför 
olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets 
betydelse för konsumenten. 
Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa felet, om han genast efter 
det att reklamationen kommit honom till handa erbjuder sig att göra detta och konsumenten 
inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. 
Avhjälpandet skall ske inom skälig tid efter det att konsumenten gett näringsidkaren tillfälle 
till det. 
Avhjälpandet skall ske utan kostnad för konsumenten. Detta gäller dock inte kostnader som 
skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller, om felet beror på en 
olyckshändelse eller därmed jämförbar händelse, kostnader för att ersätta material som 
konsumenten enligt avtalet om tjänsten tillhandahållit och bekostat. 24    
 
 
 
Tillämpligheten av denna lag på förut nämnda hypotes bli då beroende av dessa 
frågeställningar: 
Vad definierar man levande djur som? 
Skall behandling av människa falla in under samma definition? 
Lagtexten ger inget förtydligande, varför vi därefter väljer att söka i förarbetena till 
Konsumenttjänstlagen, Propositionen 1984/85: 110 och SOU 1979:36. Se nedan 
 
 
 
 
 

                                                   
24 SFS 1985:716 KtjL 
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3.2.1 Proposition till konsumenttjänstlagen 1984/85: 110 
 
 
Syftet med konsumenttjänstlagen är främst att genom en samlad lagreglering rörande tjänster 
av stor praktisk och ekonomisk betydelse stärka konsumenternas ställning på service och 
entreprenadmarknaden i förhållande till typiskt sett överlägsna motparter. Lagen omfattar 
därför tjänster av vissa närmare angivna slag som näringsidkare utför åt konsumenter i sin 
yrkesmässiga verksamhet. Denna avgränsning av tillämpningsområdet till att omfatta 
rättsförhållanden mellan konsumenter som uppdragsgivare och näringsidkare som 
uppdragstagare motsvarar i princip vad som gäller enligt annan civilrättslig 
konsumentlagstiftning, t.ex. Konsumentköplagen, konsumentkreditlagen, 
konsumentförsäkringslagen och hemförsäljningslagen.25  
 
Enligt punkt 1 omfattar lagen i princip arbete på lösa saker. Vad avses med lösa saker - ibland 
även betecknat som lösöre – torde inte kräva någon närmare förklaring i detta sammanhang. I 
enlighet med vad som har sagts i tidigare avsnitt undantas emellertid från lagens 
tillämpningsområde avtal som avser behandling av levande djur. Veterinärmedicinska tjänster 
och tjänster som trimning av levande djur faller alltså utanför lagen. Arbete på döda djur – 
t.ex. uppstoppning, styckning eller skinnberedning – omfattas däremot av lagen. 
Med anledning av vad som har anförts av en remissinstans bör framhållas att lagen inte 
omfattar behandling av personer, levande eller döda.  
Detta innebär att lagen inte är tillämplig på medicinsk behandling eller t.ex. frisörtjänster, 
liksom inte heller på tjänster som utförs av begravningsbyråer för begravning av döda.26  
 
 
 

3.2.2 SOU till konsumenttjänstlagen 1979:36 
 
Under 1970-talet reformerades och utvecklades civilrätten. Intentionen var att  öka skyddet 
för konsumenterna. Detta skedde genom marknadsrättslig och civilrättslig lagstiftning. En 
konsumenttjänstlag ansågs följa upp den tidigare civilrättsliga lagstiftningen inom området. 
Det fanns redan t.ex. lagen om otillbörlig marknadsföring, lagen om förbud mot otillbörliga 
avtalsvillkor, konsumentköplagen och hemförsäljningslagen. AvtL kompletterades 1976 med 
36 §. Man slog fast att reformarbetet ej rört tjänster.27  
Varken konsumentköplagen eller den allmänna köplagen är i princip inte tillämplig på avtal 
om serviceverksamhet, ex reparations och underhållsarbete. När det gäller sådana avtal saknas 
i stort sett reglering, konstateras av statsrådet Lidbom 7 juni 1972 i ett anförande till 
statsrådsprotokollet.  
Konsumenternas möjligheter att få rådgivning och kunna hävda sin rätt vid tvister är av 
grundläggande betydelse också vid avtal om tjänster, fastställs i förarbetet. Vidare 
uppmärksammas det processrättliga området särskilt verksamt vid allmänna 
reklamationsnämnden (ARN).28 För att civilrättslig konsumentskyddande lagstiftning skall bli 

                                                   
25 Prop1984/85: 110 sid 139 
26 Prop1984/85: 110 sid 144 
27 SOU 1979:36 sid 17, 61, 82, 83 
28 SOU 1979:36 sid 73 
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effektiv fordras att de enskilda konsumenterna har goda möjligheter att ta tillvara på sina 
intressen som köpare eller beställare i händelse av tvist.29  
Det saknas en given definition av tjänst. SOU:n och ordet tjänst huvudbetydelse är dock 
inriktad på uppdragsavtal i vid mening. 1972 fick professor Ulf Bernitz uppdraget att utreda 
lagstiftning angående konsumentskydd vid privat serviceverksamhet – 
Konsumenttjänstutredningen.30  
 
Som tjänster definierades arbete på lös sak, arbete på fast egendom, förvaring, undervisning 
och rådgivning samt behandling av person och behandling av djur. Det fastslogs dock att den 
nya lagen skulle ha klara avgränsningar till att gälla: 
 

• avtal om arbete på lös sak 
 

• Avtal om arbete på fast egendom eller i övrig byggnad eller annan anläggning på mark 
eller i vatten.31 

 
Den rättspositivistiska utgångspunkten var att tillgodose konsumentskyddet. 
Man tar i förarbetet upp exempel på andra områden som kunde behöva täckas in av en 
konsumentskyddande lagstiftning. 
För detta arbete vill vi i denna uppsats nämna avtal som gäller behandling av person, 
exempelvis sjukvård, tandbehandling och skönhetsvård.32  Övriga av utredningen uppräknade 
områden var för denna uppsats irrelevanta.  
Dessa precisa områden regleras i privaträttsliga avtal men kan enligt utredarna behöva 
omfattas av en i framtiden utbyggd Konsumenttjänstlag.33 Dess tillämpningsområde blir dock 
begränsat till avtalsrelationer B2C och till vissa typer av tjänster.  
 
Behandling av person, skötsel och behandling av djur sker delvis i privaträttsliga former. När 
det gäller dessa avtalstyper, som sinsemellan givetvis företer många olikheter, är rättsläget 
ofta oklart till den del de inte normerats av avtal mellan parterna. Ansvaret för personskador 
m.m. regleras emellertid inom ramen för skadeståndslagen. 34 
 
Möjligheterna för en analog tillämpning har ett eget avsnitt i utredningen.  
Lagen skulle komma att utgöra den enda samlade lagstiftning om tjänster. Dess 
tillämpningsområde blir dock begränsat till avtalsrelationer B2Coch till vissa typer av tjänster. 
Här inställer sig spörsmålet i vad mån lagen skall kunna tillämpas analogiskt såsom uttryck 
för dispositiv rätt angående tjänster. Att ta ställning härtill ankommer på rättstillämpning och 
doktrin. 35  
 
Analogisk tillämpning till vad KtjL skall omfatta kan komma ifråga när en privatperson utför 
tjänster av sådant slag som lagförslaget avser på uppdrag av annan privatperson. Det ställs 
mindre stränga krav på privatpersoner än näringsidkare när det gäller utförda tjänster. 
Fackmässighet kanske inte kan förutsättas i dessa fall. Ofta görs avtal mellan privatpersoner 
upp benefikt. Analog tillämpning på andra typer av tjänster än den lagförslaget gäller kan vara 

                                                   
29 SOU 1979:36 sid 84 
30 Ibid sid.3 
31 Ibid sid.20 
32 Ibid sid. 67 
33 Ibid sid. 121 
34 Ibid sid. 109 
35 Ibid sid. 120-121 
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aktuellt att senare utvidga i lagstiftningen. Det måste dock noga prövas i vad mån en i 
lagförslaget intagen regel verkligen passar för den ifrågavarande avtalstypen.36 
Vi återkommer till denna del av SOU i analysen. 
Sammanfattningsvis kom utredningen fram till att det fanns fyra grundläggande skäl som talar 
för en konsumenttjänstlag: 
 

• Klarläggande av rättsläget 
• Behov av konsumentskydd mot oskäliga avtalsvillkor på tjänsternas område, 

konsumentens rättliga situation skyddas indirekt 
• Behov av förbättrad konsumentskydd 
• Behovet av skydd mot oseriöst bedriven näringsverksamhet37 

 
 
 
Eftersom inte Konsumenttjänstlagen blir tillämplig så vänder vi oss till produktsäkerhetslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                   
36 SOU 1979:36 sid 121 
37 SOU 1979:36 sid 105 
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3.3 Produktsäkerhetslag 
 
1 § Denna lag syftar till att säkerställa att varor och tjänster som tillhandahålls konsumenter 
inte orsakar skada på person. 
Genom lagen genomförs europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den tredje 
december 2001 om allmän produktsäkerhet. 
 
2 § Lagen tillämpas i fråga om varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet och 
varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet. En förutsättning är att varan eller tjänsten är 
avsedd för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter.  
Vad som sägs i denna lag om näringsidkare och tillverkare gäller också den som i offentlig 
verksamhet tillhandahåller sådana varor som avses i första stycket. 
 
5 § Bestämmelserna 7, 8, 10 och 12 §§ skall inte tillämpas på tjänster när det gäller risker som 
omfattas av särskilda säkerhetskrav i någon annan författning.  
Bestämmelserna 13, 14,19, 22-27, 30-35 och 37-45 §§ skall inte tillämpas på tjänster i den 
utsträckning det i någon annan författning finns bestämmelser som reglerar samma fråga och 
som har samma syfte.  
 
10 § Vid bedömningen av om en risk hos en tjänst skall anses som godtagbar och förenlig 
med hög skyddsnivå skall hänsyn särskilt tas till 
1. Hur tjänsten utförs, 
2.Säkerhetsinformation som näringsidkaren lämnar, 
3. Tjänstens inverkan på varor, om det kan antas att säkerheten hos varor kommer att påverkas 
av hur tjänsten utförs, och 
4. risker som tjänsten kan föra med sig för vissa konsumentgrupper, särskilt barn och äldre.  
 
Befogenheter i samband med tillsyn  
26 § Tillsynsmyndigheten får förelägga en näringsidkare som tillhandahåller eller har 
tillhandahållit varor eller tjänster att 
1. yttra sig och lämna de upplysningar som behövs i ett ärende om efterlevnaden av denna lag, 
och  
2. tillhandahålla de handlingar, varuprover och liknande som kan ha betydelse för 
utredningen. För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, lokaler och 
andra utrymmen där varor hanteras, dock inte bostäder. 
Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs vid tillsynen.38 
 

                                                   
38 SFS 2004:451 PSL 
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3.3.1 Definition av begreppet produkt: 
 
Vi vill först och främst definiera vad en vara och produkt anses vara begreppsmässigt i 
produktsäkerhetslagen. Vi vänder oss därför till rådets direktiv 85/374/EEG samt 
propositionen 2003/04:121 för att få en närmare beskrivning. 
Rådet ansåg att produkter är lösa saker ”movables” även om de infogats i annan lös eller fast 
egendom.39 
 
I Artikel 2 i direktivet till PSL finner man: 
I detta direktiv avses med produkt varje lös sak med undantag av jordbruksråvaror och 
jaktprodukter även om den infogats i annan lös eller fast egendom. Med jordbruksråvaror 
avses produkter från jorden, från boskapsskötsel och från fiske med undantag av produkter 
som har genomgått en första bearbetning. Begreppet "produkt" inbegriper elektricitet. 40 
 
Regeringen bedömde att denna definition överensstämde med Produktsäkerhetslagen 
varubegrepp (tidigare PSL). Regeringen saknar anledning att bedöma denna fråga på annat 
sätt.  
Begreppet produkt och vara kommer att användas synonymt. 
 
I svensk speciallagstiftning om produktsäkerhet som genomför EG-direktiv som grundas på 
den nya metoden har såväl ”vara” som ”produkt” använts. ”Vara” används t ex i lagen om 
leksakers säkerhet och läkemedelslagen, medan ”produkt" förekommer bl.a. i lagen om 
medicintekniska produkter och lagen om CE-märkning. Det kan också noteras att ”produkt” i 
3 § Marknadsföringslagen har getts en helt annan innebörd.41 
 
I Marknadsföringslagen står det i 3§ att definitionen av produkter är i denna lag: varor, 
tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter.42 
 
 

3.3.2 Propositionen till produktsäkerhetslagen   
 
Syftet med PSL var i prop 1988/89:23 som låg till grund för den tidigare PSL som kom 1988 
och fick SFS: numret 1988:1604 var att motverka att farliga varor och tjänster orsakar person 
eller egendomsskador. Det föreskrivs att den som köpt en farlig vara skall kunna komma till 
rätta med risksituationen i och med att den skall kunna ha rätt till reparation eller hävning av 
köpet. Motsvarande skall även gälla i fråga om farliga tjänster som erbjuds konsumenterna 
mot ersättning. Det påpekas vidare att det även finns allmänna skadeståndsrättsliga regler som 
gör att den som lider skada av en farlig vara under vissa förutsättningar kan få skadestånd. 
Sedan konstateras att detta resonemang rymmer vissa problem. Bedömningen att många 
människor som utsatts för risken att skadas av farliga produkter inte söker rättelse gjordes. 
Som orsak framförs att många anser att den civilrättsliga vägen är alltför krånglig, omständig 
och dyr, eller att de helt enkelt är ovetande riskerna.43  

                                                   
39 Prop 2003/04:121 sid.73 
40 Rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar 
om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister 
41 Prop 2003/04:121 sid.73 
42 SFS 1995:450 MFL 
43 Prop 1988/89:23 sid 39-40 
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I propositionen som lades fram 2003 föreslogs vissa ändringar av den tidigare PSL. Denna 
proposition kom att grundas på ett EG-direktiv, 2001/95/EG. 
Denna lagen skulle endast gälla vid risker för personskada men inte när riskerna endast avsåg 
egendomsskador. Syftet till den nya lagen var att komplettera och fylla ut 
speciallagstiftningen på produktsäkerhetsområdet. Näringsidkare skall vara skyldiga att på 
eget initiativ lämna säkerhets och varningsinformation. Näringsidkarna skall även samarbeta 
med varandra och tillsynsmyndigheterna, särskilt genom att underrätta myndighet om farlig 
vara eller tjänst. 
Genom den nya lagen har tillsynsmyndigheternas befogenhet stärkts 26 § PSL. De får själva 
komma med förelägganden och förbud om så behövs. Dessa beslut kan överklagas hos 
förvaltningsdomstol.44 
 
I propositionen 2003 till PSL står där att kosmetiska och hygieniska produkter regleras genom 
förordningen 1993:1283 om kosmetiska och hygieniska produkter samt läkemedelsverkets 
föreskrifter om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter. Dessa kommer ifrån ett EG-
direktiv. 
 
Kosmetiska och hygieniska produkter får inte ha sådana egenskaper att de vid normal eller 
rimligen förutsebar användning kan skada människors hälsa. Denna bedömning skall särskilt 
beaktas utifrån presentationen av produkten, märkning, eventuella bruksanvisningar och 
anvisningar för kvittblivning samt eventuella andra anvisningar eller upplysningar som 
lämnas av tillverkaren eller någon annan. 
Något krav på tillstånd eller förhandsgranskning ställs inte för att få saluföra kosmetiska och 
hygieniska produkter. Den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar en sådan produkt skall 
dock anmäla sin verksamhet och produkten till läkemedelsverket  
LV har ansvaret för tillsynen beträffande tillverkare och andra primärleverantörer. 
Kommunerna utövar tillsyn över distributörernas hantering av dessa produkter. 
Beslut överklagas till miljödomstol. När det gäller straff och förverkande tillämpas 
miljöbalken.45 
 
Konsumentverket har anfört bestämmelser om förebyggande åtgärder bör göras tillämpliga 
beträffande tjänster. En utförd tjänst som vid ett senare tillfälle visar sig inte uppfylla 
säkerhetskravet bör enligt verkets mening också kunna följas upp och registreras. Särskilt vad 
som sägs om att granska och föra register över inkomna klagomål när det gäller skaderisker 
kan enligt verket vara relevant också för en utförd tjänst.  
Regeringen delar verkets uppfattning att vad som i direktivet sägs om klagomålshantering kan 
vara relevant även beträffande tjänster. Generellt sett kan dock behovet av en sådan 
bestämmelse antas vara mindre än beträffande varor. Det kan inte heller överblicka vilka 
konsekvenser en sådan skyldighet skulle få för tjänsteleverantören, som ofta är små företag. 
Regeringen kom därför fram till att tjänsteleverantörernas skyldighet att granska och 
registrera klagomål inte kunde föreskrivas.46  
Det är således KOV som har tillsynen för produktsäkerhet. 

                                                   
44 Prop 2003/04:121 sid 1-2 
45 Prop 2003/04:121 sid 51 
46 Prop 2003/04:121 sid 122-123 
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3.3.3 Konsumentverket 
 
KOV är en statlig myndighet och skall bevaka konsumenternas intressen. KOV arbetar med 
olika konsumentfrågor t ex avtalsvillkor, konsumentinformation, reklam, kvalité och 
miljöpåverkan samt varor och tjänsters säkerhet. Ca 120 personer arbetar idag på 
Konsumentverkets olika avdelningar. Verket har flyttats till Karlstad från Stockholm. Det 
invigdes januari 2007 
KOV har ansvaret för tillsyn över lydnaden av produktsäkerhetslagen.47 
 
Detta står beskrivet i Förordningen produktsäkerhetsförordningens 3:e § 
 
3 § Konsumentverket skall se till att bestämmelserna i produktsäkerhetslagen samt föreskrifter 
och beslut som har meddelats med stöd av lagen efterlevs. 
En statlig myndighet som enligt någon annan författning har tillsyn över efterlevnaden av 
särskilda bestämmelser om produktsäkerhet i fråga om vissa varor, tjänster eller risker är dock 
tillsynsmyndighet även enligt produktsäkerhetslagen och föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen.  
 
4 § Konsumentverket skall offentliggöra hänvisningar till svenska standarder som överför 
sådana Europastandarder som avses i 11 § produktsäkerhetslagen 
 
5 § Säkerhetsinformation enligt 13 § produktsäkerhetslagen skall lämnas  
1. genom märkning på varan eller den egendom som tjänsten avser eller i bruksanvisning som 
följer med varan eller egendomen,  
2. i annan form på säljstället,  
3. i annonser eller andra framställningar som näringsidkaren använder vid marknadsföringen, 
eller  
4. i viss form till konsumenter som begär det. 
 
8 § En sådan underrättelse som avses i 23 § produktsäkerhetslagen skall göras skriftligen. 
Underrättelsen skall innehålla 
1. uppgifter som gör det möjligt att identifiera den farliga varan, varupartiet eller tjänsten,  
2. en fullständig beskrivning av den risk som är förknippad med den farliga varan eller 
tjänsten,  
3. alla tillgängliga uppgifter som kan behövas för att varan eller tjänsten skall kunna spåras, 
och  
4. en beskrivning av de åtgärder som har vidtagits för att förebygga risker för konsumenter. 
Tillsynsmyndigheter enligt 3 § får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter en 
underrättelse skall innehålla i fråga om sådana varor, tjänster eller risker som myndigheten 
har tillsyn över. Myndigheten får även meddela föreskrifter om förfarandet för underrättelse.48 
 
Konsumentverket har i en rapport 2003 pekat på det faktum att PSL skall omfatta både varor 
och tjänster.  Begreppet tjänst har samma innebörd som i MFL. PSL kommer därför att gälla 
såväl arbete på lösa saker, fast egendom och byggnader men även olika slag av 
kroppsbehandling, transporter och olika typer av tivoliverksamhet. Lagen kan därför tillämpas 
på väldigt olika typer av tjänster. 49 
                                                   
47Hemsida: www.konsumentverket.se 2007-05-08 

48 SFS 2004:469 
49 Rapport från konsumentverket ”tjänsterelaterade risker och skador” 2003:12 
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En viktig begränsning i PSL är att den inte skall tillämpas när det finns andra bestämmelser 
med samma innebörd, i lagstiftning eller i form av myndighetsbeslut. Efter som KOV har det 
övergripande ansvaret för PSL kan den som vill anmäla en skadlig produkt vända sig dit. Om 
KOV får in en anmälan som faller utanför PSL av tidigare nämnd anledning skall KOV 
vidarebefordra anmälan till berörd myndighet. Utredningen har funnit ett antal 
tjänsterelaterade skadefall som rör frisörtjänster. För verket och andra myndigheters 
förebyggande arbete vad gäller skador orsakade av tjänster behövs ett fungerande 
rapporteringssystem.50   
 

3.3.4 Produktsäkerhetslagen i marknadsdomstolen 
 
Innan år 2005 kunde talan föras i marknadsdomstolen i frågor som rörde 
produktsäkerhetslagen. Den tidigare PSL löd: 
6 § Tillhandahåller en näringsidkare en vara eller en tjänst som medför särskild risk för skada 
på person eller egendom, kan marknadsdomstolen förbjuda honom att fortsätta med det. 
Förbudet får även avse annan liknande vara eller tjänst med samma skaderisk.51 
Idag är så ej fallet då det i samband med den nya PSL togs produktsäkerhetsfrågorna bort från 
MD. De ligger nu under förvaltningsdomstolarna, något ärende har emellertid aldrig gått dit 
konstaterar konsumentverket.52   
Nya PSL trädde i kraft 1 juli 2004.53 
 

3.4 Lag om marknadsdomstolen   
 
Vi kan även konstatera att PSL inte finns med när vi undersöker lagen om 
marknadsdomstolen år 2007 
 
1 § /Träder i kraft I:2007-01-01/ Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt 
1. konkurrenslagen, 
2. marknadsföringslagen ,  
3. lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,  
4. lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare,  
5. lagen om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling,  
6. lagen om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,  
7. försäkringsavtalslagen,  
8. lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,  
9. lagen om franchisegivares informationsskyldighet,  
10. luftfartslagen54 
 
 
 
 
 

                                                   
50 Rapport från konsumentverket ”tjänsterelaterade risker och skador” 2003:12 
51 SFS 1988:1604 tidigare PSL 
52 Svar 2007-05-18 e-mail från Mattias Grundström konsumentverket och produktsäkerhetsjuristen. 
53 SFS 2004:451 PSL 
54 SFS 1970:417  Lagen om marknadsdomstolen 
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3.5 Produktansvarslagen 
I Sverige har direktivet 85/374/EEG om produktansvar genomförts i produktansvarslagen som 
antogs 1992. Lagen gäller för både sak och personskador, samt reglerar vem som bär 
skadeståndsskyldigheten. Syftet med direktivet var främst att skadeståndsansvar och 
säkerheten i produkterna skulle se lika ut mellan medlemsländerna så att konkurrensen inte 
skulle snedvridas.55  
Direktivet omfattar endast skada som orsakats av produkt, och därför faller skada orsakad av 
tjänst utanför. Direktivet blir därför inte tillämpligt när man i en tjänst använt produkten 
felaktigt. Däremot kan direktivet tillämpas om det visar sig att det varit något fel i själva 
produkten, materialfel, som använts i tjänsten. Detta stämmer väl överens med PAL. Då 
direktivet inte lägger hinder för att även skador orsakade av tjänster skulle kunna omfattas av 
produktansvar tillämpas detta i svensk rätt som därmed ger ett starkare skydd än direktivet.56 
 
PAL föreskriver strikt ansvar för skador som orsakats av defekt i produkt framför allt, när 
produkten hade en säkerhetsbrist när den sattes i omlopp i näringsverksamhet, dvs. inte var 
"så säker som skäligen kan förväntas" med hänsyn bl.a. till hur den kunde antas bli använd 
och marknadsförd.57 
 
Konsumentskyddet kräver att alla tillverkare som varit inblandade i tillverkningsprocessen 
bör göras ansvariga om den slutprodukt, den komponent eller det råmaterial de levererat haft 
säkerhetsbrister. När flera personer bär ansvar för samma skada kräver konsumentskyddet att 
den skadelidande kan kräva vem som helst av dem på full ersättning för skadan. 
Skadeståndskyldigheten vilar i första hand den som har tillverkat eller importerat produkten. 
Om det inte framgår vem som tillverkat/importerat produkten, ska var och en som 
tillhandahåller produkten vara ansvarig om denna inte kan visa att ansvaret ligger i tidigare 
led. Det strikta ansvaret skall begränsas till näringsidkare.58 Dessa skall ansvara för kontroll 
av de produkter de tillhandahåller konsumenten. Kontrollansvaret betraktas mycket strängt. 
Om konsumenten tillfogats skada på grund av att näringsidkaren använt felaktigt material, 
leder kontrollansvaret praktiskt taget alltid till skadeståndsskyldighet för näringsidkaren.59 
 
Möjligheten för en tillverkare att gå fri från ansvar om han bevisar att det vetenskapliga och 
tekniska vetandet vid den tidpunkt då han satte produkten i omlopp inte var sådant att en 
defekt kunde upptäckas kan i vissa medlemsstater av liknande skäl uppfattas som en 
otillbörlig inskränkning i konsumentskyddet. En aspekt är att produkter åldras med tiden, 
högre säkerhetskrav utvecklas och vetenskap och teknik gör framsteg. Det skulle därför inte 
vara skäligt att göra tillverkaren ansvarig för säkerhetsbrister i hans produkt under obegränsad 
tid. Ansvaret bör därför upphöra efter en skälig tidrymd utan att detta berör mål som redan 
väckts.60  
Dessa undantag återfinns i 8 § PAL. 
8 § Skadeståndsskyldig enligt 6 eller 7 § är inte den som 
1. visar att han inte har satt produkten i omlopp i en näringsverksamhet,  
2. gör sannolikt att säkerhetsbristen inte fanns när han satte produkten i omlopp,  

                                                   
55 Prop.1990/91:197 sid. 6-7 
56 Dufva ”Europas produktansvar” sid.11-12 
57 Nationalencyklopedin (elektronisk)  Sökord produkt. www.ne.se 2007-05-15 
58 Prop.1990/91:197 sid. 6-11 
59 Dufva ”Europas produktansvar” sid.11-12 
60 Rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar 
om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister  
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3. visar att säkerhetsbristen beror på att produkten måste stämma överens med tvingande 
föreskrifter som har meddelats av en myndighet, eller  
4. visar att det på grundval av det vetenskapliga och tekniska vetandet vid den tidpunkt då han 
satte produkten i omlopp inte var möjligt att upptäcka säkerhetsbristen.61 
 
Enligt punkt 3 kan den av vilken ersättning krävs undgå skadeståndsansvar enligt PAL om 
han visar att säkerhetsbristen beror att produkten måste stämma överens med tvingande 
föreskrifter som har meddelats av en myndighet. Om således myndigheten har utfärdat 
föreskrifter, enligt vilka en produkt måste innehålla en viss mängd av ett visst ämne och 
produkten förorsakat skada därför att den överensstämmer med en sådan föreskrift, går 
tillverkaren fri från ansvar enligt denna punkt. Vanligt är dock att myndigheternas föreskrifter 
fungerar som ramar. Håller näringsidkaren sig endast inom viss ram som finns utrymme för 
tolkning går denne ej fri från ansvar.62 
 
Reglerna om vem som ansvarar enligt PAL är invecklade då tanken var att komma åt den 
faktiskt ansvarige dvs. tillverkaren. Då denna inte kan nås skall ansvaret falla på den senare 
parten i distributionskedjan. Lagen gäller endast för skador som drabbar konsumenter.63 
 
Det är den skadelidandes sak att styrka att det existerar en produkt av det slag som påstås ha 
orsakad skadan samt att denna produkt befunnit sig i ett sådant läge, att den, om den varit 
behäftad med en defekt kunnat orsaka skada. Ett första bestridande från den påstått ansvariges 
sida kan vara att ett orsaksförhållande mellan en defekt och en skada (adekvat kausalitet) är 
utesluten redan av det skälet att ett sådant förhållande inte ens funnits mellan den påstådda 
produkten och skadan. En möjlig invändning från näringsidkaren skulle kunna vara att även 
om produkten varit behäftad med fel skulle den ändå inte kunnat orsaka skadan. Detta 
argument skulle kunna utvecklas olika långt.64   
 
 
Näringsidkaren kan med hjälp av en försäkring lätta skadeståndsansvaret. Se nedan. 

                                                   
61 SFS 1992:18 PAL 
62 Prop.1990/91:197 
63 Hellner ”Skadeståndsrätten en introduktion” Nordsteds Juridik  2:a uppl 2000 sid 45-54 
64 Dufva ”Europas Produktansvar” sid. 21 
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3.6 Försäkringsrätt 
 
Försäkringsavtalslagen 1927:77 och konsumentförsäkringslagen 1980:38 ersattes den 1 
januari 2006 av den nya Försäkringsavtalslagen 2005:104. I den nya lagen skiljs sak och 
personförsäkring åt. Möjligheten att använda försäkringar har haft stor betydelse för 
utvecklingen av vår svenska skadeståndsrätt. Avtalet ingås mellan försäkringstagaren och 
försäkringsgivaren och innebär att försäkringsgivaren åtar sig att utge ersättning för en 
eventuell framtida händelse/skada. Försäkringstagaren å sin sida bekostar detta genom premie 
som anges i avtalet.65  
 
För konsumentförsäkring gäller s.k. kontraheringsplikt dvs. att försäkringsbolaget ej får vägra 
en konsument att teckna en av bolaget normalt tillhandahållen försäkring, om ej mycket 
speciella skäl för detta kan påvisas.66  
 
Vid tecknande av försäkring till näringsidkare har försäkringsbolagen möjlighet efter en 
riskbedömning neka sökt försäkring. Det ansågs tidigare att dessa avtal kunde följa köplagens 
dispositiva princip om avtal mellan näringsidkare. I den nya lagen har denna tanke fått 
snävare utrymme då den ansetts som riskabel för småföretagarnas möjlighet till ett gott skydd. 
Det finns emellertid ett antal bolag som inriktat sig på olika typer av 
yrkesverksamhetsförsäkringar.67  
En ansvarsförsäkring syftar till att kanalisera ansvaret och lägga kostnaderna på en part 
lämplig att bära dessa. Ansvarsförsäkringen ingår ofta i en ”paketlösning” som erbjuds av 
försäkringsbolagen till både privatpersoner och näringsidkare.68 
 
Mot tillägg kan man i de flesta fall försäkra upp sig mot t ex. produktskador via en 
produktansvarsförsäkring, som ger skydd vid skada av såld produkt till ex. konsument. 
Försäkringen täcker då in skydd för process samt ev. skadestånd.69  
Ett exempel på en lämplig försäkring för en yrkesverksam hudterapeut är en 
företagsförsäkring som förutom egendom, brand, inbrott, vattenskador, rättsskydd etc. även 
innehåller någon form av behandlingsskadeförsäkring. Försäkringsbolagen kan då ställa krav 
på att försäkringstagaren skall kunna styrka sin kompetens med utbildningsbevis eller 
nödvändig certifiering.70 

3.6.1 Försäkringsavtalslagen 
 
3 kap.  
1 § Ett försäkringsbolag får inte vägra en konsument att teckna en sådan försäkring som 
bolaget normalt tillhandahåller allmänheten när det har fått de uppgifter som behövs, om det 
inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den 
befarade skadans omfattning, den avsedda försäkringens art eller någon annan omständighet. 
Ett avslag får inte grundas på att ett försäkringsfall har inträffat efter det att en ansökan har 
avsänts eller lämnats till försäkringsbolaget. 
8 kap. 

                                                   
65 Löf ”försäkring - en introduktion” sid. 25,71,73 
66 Agell & Malmström ”Civilrätt” sid. 116,357 
67 Bengtsson” Försäkringsrätt” sid. 19 
68 Agell & Malmström ”Civilrätt” sid. 345 
69 Bengtsson” Försäkringsrätt” sid. 38 
70 Moderna Försäkringar, information/ansökan för av SHR certifierade hudterapeuter 
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8 § Den som vill teckna en företagsförsäkring är skyldig att på försäkringsbolagets begäran 
lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkringen skall meddelas. 
Detsamma gäller om försäkringstagaren begär att få försäkringen utvidgad eller förnyad. 
Försäkringstagaren skall ge riktiga och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor. Även 
utan förfrågan skall försäkringstagaren lämna uppgift om förhållanden av uppenbar betydelse 
för riskbedömningen.  
 
9 § Om försäkringstagaren vid fullgörande av sin upplysningsplikt enligt 8 § har förfarit 
svikligt eller i strid mot tro och heder, är avtalet ogiltigt enligt vad som sägs i lagen 1915:218 
om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område och försäkringsbolaget 
fritt från ansvar för försäkringsfall som inträffar därefter. 71 
 

3.6.2 Kompetens och behörighet 
 
Allmänt kan sägas att det i Sverige, till skillnad från många andra länder i Europa, finns få 
yrken för vilka det gäller krav på auktorisation, legitimation, certifikat eller liknade. I vissa 
fall är det en förutsättning för att få utöva ett visst yrke att personen i fråga uppfyller 
behörighetskraven. I andra fall är auktorisation, legitimation eller liknande inte ett formellt 
krav men sådan behörighet kan ändå vara av betydelse för att kunna utöva yrket.72 
Socialstyrelsen prövar frågor om legitimation och även särskilt förordnande för att arbeta 
inom vissa yrken inom hälso- och sjukvårdens område.73  
 
För skönhetsvård finns inget system som liknar sjukvårdens. Det är privata eller offentliga 
skolor som utbildar. Viss utbildning kan t.o.m. erhållas på en Ålandsfärja. Vid hemkomsten 
kan man öppna en hudvårdssalong Det finns inte någon av socialstyrelsen riktlinje om vem 
som kan anse sig själv vara hudterapeut. Det är dock socialstyrelsen som har ansvar för tillsyn 
inom denna bransch.  

                                                   
71 SFS 2005:104 FAL 
72 Lars Gellner ” Att anställa personal” sid. 35 
73 Lars Gellner ” Att anställa personal” sid. 36 
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4. EG-rätt inom nationell rätt 
 
När Sverige blev medlemmar i EU gjordes en generell överföring av beslutanderätten till EG i 
enlighet med vad fördragen föreskriver. Fördragen är att betrakta som en del av nationell 
svensk rätt. Detta är vad som kallas den direkta effekten.  
Den sekundära rätten blir också en del av den svenska rätten. Detta innebär att förordningar 
blir en del av den nationella rätten den direkt tillämpliga i Sverige. Direktiv måste 
införlivas/harmoniseras i svensk rätt: Detta kan ske genom tre sätt:  
 
1) totalharmonisering, (inkorporation)- denna är trogen originalet och enklare för lagstiftaren, 
men kan leda till sämre överskådlighet  och anpassning till närliggande inhemsk lagstiftning. 
2) Minimiharmoniseringen (transformation)- görs till en del av medlemslandets redan 
existerande rätt.   
3) eller en blandning av de två föregående.  
Tendensen är att kraven ökar på medlemsländerna att göra ”direktivtrogna” genomförande, 
det första alternativet.74 
 

4.1 Kosmetikadirektivet  
 
Kosmetikadirektivet kom till av rådet 1976 och har därefter ändrats ett flertal gånger, senast 
2007-01-29 
Syftet var att föra samman skiljaktigheterna inom detta område på EG-nivå, då olika 
nationella lagstiftningar ansågs vara ett handelshinder. 
Huvudsyftet med direktivet var att skydda folkhälsan, därför behövde man gemensamt 
utarbeta regler beträffande produktsammansättning, märkning och förpackning. 
Det finns en klar avgränsning till att direktivet endast gäller för kosmetiska produkter och 
avgränsar sig därför från farmaceutiska och medicinska produkter. 75 
 
Direktivet innehåller 15 artiklar. 
Artikel 1 
1. Med kosmetisk produkt avses ämnen eller beredningar som är avsedda att appliceras 
utvärtes på olika yttre partier av kroppsdelar (överhud, hår och hårbotten, naglar, läppar och 
yttre könsorgan) eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande, eller huvudsakligt, 
syfte att rengöra, parfymera eller skydda dem så att de bibehålls i gott skick, förändras 
utseendemässigt eller så att kroppslukt korrigeras. 
2. De produkter som enligt denna definition skall klassas som kosmetiska produkter anges i 
bilaga 1. 
3. Kosmetiska produkter som innehåller något av de ämnen som tas upp i bilaga 5 och sådana 
som innehåller andra färgämnen än de som nämns i bilaga 3 och 4 och inte är avsedda att 
komma i kontakt med slemhinnorna faller utanför detta direktivs tillämpningsområde. 
Medlemsstaterna kan vidta de åtgärder de själva finner nödvändiga beträffande dessa 
produkter. 
 
 
                                                   
74 Ulf Bernitz m fl ”Finna rätt, juristens källmaterial och arbetsmetoder” sid 67-68 samt seminarium med Marianne 
Reuterskiöld, Chef för Sveriges Marknadsförbund. 2007-05-25 
75 Kosmetikadirektivet 76/768/EEG 
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Artikel 2 
Kosmetiska produkter som släpps ut på marknaden inom gemenskapen får inte kunna 
förorsaka skador på människans hälsa vid normal användning. 
 
Artikel 3 
Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om att endast sådana 
kosmetiska produkter som motsvarar kraven i detta direktiv och dess bilagor släpps ut på 
marknaden.76 
 
Till direktivet följer fem bilagor. Den första är en vägledande lista för kosmetiska produkter. 
Den andra listar ämnen som kosmetiska produkter inte får innehålla. Bilaga tre innehåller 
begränsningar av tillåten mängd av vissa ämnen. Bilaga fyra anger ämnen som provisoriskt 
får användas tills slutligt beslut fattats. Femte bilagan är en undantagslista som beskriver 
ämnen som ej omfattas av direktivet. 
Efter dessa uppräknade listor förstår man varför kosmetiska direktivet har ändrats så många 
gånger, det är då främst dessa listor som har uppdaterats. 
 

4.2 RAPEX 
 
Vid allvarliga risker används RAPEX förfarande (Rapid Exchange of Information System).77 
Det gäller när produkter medför en allvarlig risk för konsumenters hälsa och säkerhet och 
därför kräver ett snabbt ingripande. Medlemsländerna skall informera varandra om farliga 
produkter på marknaden. Detta bygger på lojalitetsprincipen och är ett bindande krav från EU. 
Produkt kan omgående åläggas med förbud och tillbakadragande innan formella beslut fattats 
av behörig myndighet vilket normalt tar längre tid. Kommissionen gör sedan en utredning 
huruvida RAPEX-anmälan var korrekt. Även länder utanför EU samt internationella 
organisationer ska kunna delta i RAPEX.78 
 

4.3 Lojalitetsprincipen 
 
Syftet med denna princip är att medlemsländerna inte överträder sina befogenheter som finns 
enligt fördragen. Den ställer även krav på att EU:s medlemsländer skall samarbeta med EU:s 
institutioner. EG-domstolen kan avgöra om någon institution överträtt sina befogenheter, den 
kan då ogiltigförklaras. Medlemsländerna skall samarbeta och underlätta institutionernas 
verksamhet och uppfylla sina åtaganden enligt fördragen och sekundärrätten.79 
 

                                                   
76 Kosmetikadirektivet 76/768/EEG 
77Svensson m.fl. ”Praktisk Marknadsrätt” sid. 675 
78 SOU 2003/82 sid.216-217 
79 Hydén ”rättsregler” sid. 66 



 34

4.4 Förordningen om kosmetiska och hygieniska produkter 
 
Denna förordning trädde i kraft den 1 januari 1994. Förarbetet till denna baseras på 
kosmetikadirektivet och ligger under miljöbalken80 
 
1 § Med kosmetiska och hygieniska produkter avses i denna förordning ämnen eller 
beredningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar eller på tänder och 
slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem, 
förändra deras utseende, korrigera kroppslukt, skydda dem eller bibehålla dem i gott skick.  
 
2 § Läkemedelsverket får föreskriva att bestämmelserna i 14 kap. 7-9 §§ och 24 § andra 
stycket miljöbalken skall tillämpas även på sådana varor som är avsedda för kosmetiska och 
hygieniska ändamål och som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt och på 
grund av sina egenskaper kan befaras medföra skada på människor eller i miljön.  
 
3 § Läkemedelsverket får i fråga om kosmetiska och hygieniska produkter meddela 
föreskrifter om försiktighetsmått och produktval enligt 2 kap. 3 och 6 § § Miljöbalken. I fråga 
om transport av kosmetiska och hygieniska produkter meddelas dock sådana föreskrifter som 
avses i första stycket av respektive transportmyndighet enligt förordningen 2006:311 om 
transport av farligt gods efter samråd med Läkemedelsverket. Förordning 2006:313. 
 
6 § Läkemedelsverket får i fråga om kosmetiska och hygieniska produkter meddela de 
föreskrifter om produktinformation som behövs för tillämpningen av 14 kap. 8 § Miljöbalken. 
Förordning 1998:955.  
 
7 § Kosmetiska och hygieniska produkter skall förtecknas i ett register enligt föreskrifter som 
meddelas av Läkemedelsverket. 
 
8 § Läkemedelsverket skall i fråga om kosmetiska och hygieniska produkter meddela de 
ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldighet som behövs för tillämpningen av 14 kap.9§ 
miljöbalken. Förordning (1998:955). 
 
8 a § Läkemedelsverket är den ansvariga myndighet som avses i 
- artikel 7 a 1 i rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemstaternas lagstiftning 
om kosmetiska produkter2, senast ändrat genom rådets direktiv 98/16/EG3 
-artikel 2 och kommissionens direktiv 95/17/EG om närmare tillämpningsföreskrifter till 
rådets direktiv 76/768/EEG i fråga om befrielse från kravet att uppta en eller flera 
beståndsdelar i den förtecknig som föreskrivs för märkning av kosmetiska produkter. 
9 § Bestämmelser om tillsyn finns i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 
 
10 § Om det är av särskild betydelse från hälso- eller miljösynpunkt får Läkemedelsverket 
föreskriva att ett visst ämne inte får ingå i en kosmetisk och hygienisk produkt som saluhålls 
eller används yrkesmässigt.81  
 
11 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Läkemedelsverket. 
 
                                                   
80 Rapport från Läkemedelsverket ”Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter” aug. 
2004 
81 SFS 1993:1283 Förordning om kosmetiska och hygieniska produkter 
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12 § Bestämmelser om avgifter finns i förordningen 1998:940 om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken. Förordning 1998:955. 
 
13 § Bestämmelser om straff och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning 
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen finns i 29 kap. miljöbalken. 
Förordning 1998:95.82 
 

                                                   
82 SFS 1993:1283 Förordning om kosmetiska och hygieniska produkter 
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5. Tillsynsmyndigheter 
 
Regeringen har möjlighet att överlåta till myndighet att meddela bestämmelser sk 
subdelegation. En författning av en central myndighet under regeringen kungörs i 
myndighetens författningssamling. 83  Vi kommer under följande avsnitt att beskriva de 
tillsynsmyndigheter som har anknytning och tillsyn över alla eller någon del av KoH-
produkter. De rättsliga möjligheterna som en tillsynsmyndighet har som verktyg är: 
 

• Förbud 
• Åläggande 
• Återkallelse 
• Saluförbud 

 
 

5.1 Läkemedelsverket 
 
Läkemedelsverket är en statlig myndighet under socialdepartementet. Det är en av de ledande 
myndigheterna inom EU och samarbetar med övriga myndigheter inom unionen. Verket 
ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska 
produkter. LV skall skydda den enskilde mot ineffektiva och osäkra produkter. 
Till deras verksamhet hör kontroll och registrering av kosmetiska och hygieniska produkter då 
dessa släpps ut på marknaden. 
 
1982 kom regeringen med uppdrag till socialstyrelsen att utarbeta märkningsföreskrifter för 
KoH-produkter. Anledningen var att EU hade speciell klassificerings och märkningsregler 
som skilde sig från de svenska reglerna. Utgångspunkten skulle vara de märkningsregler som 
gällde inom EU eftersom huvuddelen av Sveriges import skedde från länderna inom EU. 
Utredningen slutfördes 1984 av en arbetsgrupp vid dåvarande socialstyrelsens 
läkemedelsavdelning.  
I utredningen kom ett antal brister beträffande KoH-produkter fram: 
 

• Bristande kontroll av KoH-produkter i proportion till produkternas utbredda 
användning och hälsorisker. 

• Regler och anvisningar saknas 
• Register om KoH - saluförda produkter i Sverige 
• Helhetssyn om vilka ämnen som KoH innehåller saknades 
• Märkningsbestämmelser saknas 
• Innehållsdeklaration saknas 

 
För att förbättra situationen och för att öka konsumenternas skydd mot hälsorisker föreslog 
utredningen en rad nya bestämmelser. Utredningsförslaget remissbehandlades under 1984. 84  
Det fanns två förslag när utredningen överlämnades till regeringen, det ena var ett begränsat 
produktregister medan det andra var ett register med fullständig beståndsdelsdeklaration. SoS 
påpekade dock att det primärt var det första förslaget som föreslogs. 
 
                                                   
83 Hyden ”Rättsregler” sid. 101 
84  Rapport från läkemedelsverket Aug 2004 sid. 119-123 
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Det begränsade produktregistret skulle innehålla: 
 

• Produktens namn,  
• Produkttyp och användningsområde,  
• Tillverkarens och importörens namn och adress,  
• Innehåll av hälsofarligt ämne samt ev. uppgift om varningsmärkning.  

 
Ett fullständigt register skulle innefatta, förutom ovanstående, fullständiga 
innehållsdeklarationer, dvs. vilka substanser KoH-produkterna innehöll.85 
 
Utredningen ledde till att ett antal komplikationer kring ett fullständigt register konstaterades: 
 

• Huvuddelen av de befintliga KoH-produkterna på den svenska marknaden importeras 
och 

      ofta känner importörerna inte till produkternas sammansättning. 
• Ibland är tillverkare obenägna att lämna ifrån sig uppgifter   
• Det finns ett stort antal produkter och ett fullständigt register skulle kräva betydande 

resurser. 
• Innehållskoderna om innehållsämnerna är en försvårande faktor 

 
Utredarna ansåg dock att det fanns fördelar med ett fullständigt register. 1986 inrättades 
kemikalieinspektionen, därmed förändrades förutsättningarna för KoH-produkter. Regeringen 
gav nya direktiv till SoS som skulle bygga på EG-bestämmelser. Detta aktualiserade 
produktregisterfrågan på nytt. Socialstyrelsen poängterade i sitt nya förslag att svensk 
informationspolicy kring kemiska produkter gick längre än vad som gällde inom EU. 1988 
beslutades införandet av ett register. Detta register skulle finansieras genom avgifter från 
företagen. Föreskrifter från SoS utarbetades 1989 om KoH produkter och avgifter. År 1989 
var avgiften 9100kr/år för tillverkare och importör samt 230kr/år och anmäld produkt.86 
Denna kalkyl kom att justeras snabbt då det gjorts en felbedömning om hur många företag det 
fanns som fanns inom denna KoH-verksamheten.  
 
I dag år 2007 är avgifterna 2100kr/år för tillverkare och importör samt 300kr/år och anmäld 
produkt. Detta bekostar verksamheten för Läkemedelsverkets KoH-enhet. 2§ LVFS 
2006:17.87  
 
1990 lades återigen förslaget om ett fullständigt register med innehållsdeklaration fram.  
Kritik kom då från bl.a. USA som hänvisade att det skulle utgöra ett handelshinder mot 
utländska företag som vill lansera produkter på den svenska marknaden. Det ifrågasattes om 
systemet kunde vara protektionistiskt till förmån för svensk industri.  
EG uppfattade registret som ett överdrivet informationskrav och uppmanade Sverige att ändra 
inriktning av lagstiftningen till den som gällde EU. Efter kritiken begärde kommerskollegium 
samråd med läkemedelsverket (som då ombildats till en egen myndighet) där de framförde att 
det utvecklade registret skulle kunna få en väsentlig inverkan på handeln mellan Sverige och 
andra länder. Efter denna omfattande kritik drogs förslaget tillbaka. 
                                                   
* Sverige var vid denna tidpunkt ej medlem i EG. Sverige blev medlemmar 1995 
85 Rapport från läkemedelsverket Aug 2004 sid 119-123  
86 Rapport från läkemedelsverket Aug 2004 
87 Telefonintervju med Monica Tammela på läkemedelsverket 2007-04-16  
     LVFS 2006:17 Läkemedelsverkets föreskrifter om ”avgifter för kontrollen  
     av kosmetiska och hygieniska  produkter” 
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(Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. De arbetar 
för en öppen handel med klara spel- regler, både inom och utanför EU. Deras huvuduppgift är 
att förse regeringen med beslutsunderlag i handelspolitiska frågor.)88 
 
Idag är användningen av ingredienser i KoH produkter harmoniserad inom EU genom 
kosmetikadirektivet.  
 
LVutger även sina egna föreskrifter som bygger på kosmetikadirektivet. Dessa kallas LVFS. 
Till LV måste KoH-produkter anmälas. Bestämmelserna innehåller fortfarande idag inget 
krav på att KoH-produkter eller enskilda ingredienser skall godkännas av myndighet innan det 
får säljas. Det är tillverkaren som bär ansvaret för att produkterna och dess ingredienser inte 
innebär risk för människors hälsa. 
 
Eftersom produkternas innehåll inte redovisas hos LV skall ingrediensnamnen redovisas i 
produkternas innehållsdeklarationer. Namngivningsystemet kallas INCI (internationel 
nomenclauture for cosmetic ingredients) och är ett slags kodsystem. Avsaknad eller 
felaktiganvändning av INCI är ett av de vanligaste märkningsfelen på produkter. En brist med 
detta system är att man inte kontinuerligt uppdaterat det sedan 1996. Det innebär att nya 
ingredienser saknas i detta register. Dessutom har det ständigt växande antalet företag 
problem med INCI koderna då dessa är kemiskt komplicerade. 2004 fanns det ca 7000 
kemiska ämnen som kunde ingå i KoH - produkter.89   
 
 
Märkningsregler  av KoH-produkter är och framgår av läkemedelverkets föreskrifter:  
 
 

• Namn på företag som ansvarar för produkten och som har produktinformationen,  
• Mängd  
• Hållbarhetsmärkning (datummärkning)  
• Eventuella försiktighetsåtgärder och varningstexter på svenska  
• Satsnummer (batchnummer)  
• Produktens användningsområde på svenska 
• Fullständig innehållsförteckning90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
88 www.kommers.se  2007-05-22 
89 Rapport från läkemedelsverket Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter 2004  
90 LVFS 2004:12 14§ 
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Vid överträdelse av föreskrift LVFS 
Både Läkemedelsverket och kommunerna har tillsynsansvar av kosmetika och 
hygienprodukter. Tillsynsansvaret kan innebära att märkning och innehåll kontrolleras hos 
produkter som finns på marknaden. Inspektörer från Läkemedelsverket eller kommunen kan 
också göra tillsynsbesök hos tillverkare för att kontrollera verksamheten. Fel som upptäcks 
vid tillsynen kan bli anmälda till åklagaren som misstänkt miljöbrott.91 Detta innebär att om 
en tillverkare, importör eller näringsidkare inte registrerat en produkt eller har brister av 
märkning kan de följas av saluförbud och åtalsanmälan. Stickprov kan utföras av myndighet, 
ex Läkemedelsverket, kommun eller av internationella myndigheter. I vissa fall kommer 
anmälningar in ca 50-100 klagomål per år och antalet kontroller per år är ca 75-100 st.  
 
Om en KoH – produkt befaras ha risker för hälsa eller miljö skall en RAPEX varning 
utfärdas. Ett föreläggande/beslut kan utfärdas med vite. Näringsidkaren har möjlighet att 
överklaga myndighetens beslut till miljödomstolen. 19 kap 1 § tredje stycket MB, 20 kap 2 § 
andra stycket (Se utdrag ur MB senare i uppsatsen). Förhandling inför miljödomstol sker ofta 
skriftligt. Partkonstellationen blir den näringsidkare som ej är nöjd med läkemedelsverket 
beslut mot läkemedelsverket.92 
 
Ex på en sådan är 2004:12 det är en föreskrift om kontrollen av KoH. Anmälningsplikten till 
LV register gäller för tillverkare och importörer av KoH som yrkesmässigt tillhandahåller 
produkten.  Här inräknas även omarbetning av produkter samt ommärkning.93 
 
Bo Lindström, chef för rättsenheten på Läkemedelsverket förklarar ”Vi har inget att göra för 
enskildas räkningar, vår tillsyn gäller de som importerar, tillverkar eller säljer en produkt.”94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
91 Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se 
92 Telefonintervju med Bo Lindström och Sarah Åström, rättsenheten på läkemedelsverket 2007-05-21 
    samt Monica Tammela 2007-04-16 
93 Rapport från läkemedelsverket Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter 2004 
94 Telefonintervju med Bo Lindström, rättsenheten på läkemedelsverket 2007-05-21 
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Läkemedelsverkets föreskrifter om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i 
kosmetiska eller hygieniska produkter; beslutade den 27 mars 2007.  
Läkemedelsverket föreskriver följande med stöd av 3 och 10 § § förordningen (1993:1283) 
om kosmetiska och hygieniska produkter. 
 
1 § Dessa föreskrifter tillämpas på kosmetiska och hygieniska produkter som saluhålls eller 
används yrkesmässigt. 
 
2 § De ämnen som anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter får inte ingå i kosmetiska eller 
hygieniska produkter. Närvaro av spår av dessa ämnen är dock tillåten om sådan närvaro inte 
tekniskt kan undvikas vid god tillverkningssed. 
 
3 § De ämnen som anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter får inte ingå i kosmetiska eller 
hygieniska produkter om ämnena överskrider de gränser eller används under andra 
förhållanden än som anges i bilagan. 
 
4 § Kosmetiska och hygieniska produkter får inte innehålla andra färgämnen än de som anges 
i bilaga 3 till dessa föreskrifter. Färgämnena får inte användas under andra förhållanden än 
vad som anges i bilagan. Första stycket gäller inte färgämnen som uteslutande är avsedda för 
hårfärgning. 
5 § Kosmetiska och hygieniska produkter får inte innehålla andra konserveringsmedel än de 
som anges i bilaga 4 till dessa föreskrifter. Konserveringsmedlen får inte användas under 
andra förhållanden än vad som anges i bilagan, såvida inte andra halter används för speciella 
syften som framgår av produktens utformning. 95 
 
(Överst ser man kopplingen till förordningen 1993:1283 om kosmetiska och hygieniska 
produkter. Nedan ser man läkemedelsverkets egen fotnot, där ser man den direkta kopplingen 
till kosmetikadirektivet.) 
1 

Jfr Rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
kosmetiska produkter (EGT L 262, 27.9.1976, s. 169, Celex 31976L0768) senast ändrat genom 
kommissionens direktiv 2006/78/EG av den 29 september 2006 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG 
om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga II till den tekniska utvecklingen 
 
 

 
 

                                                   
95 LVFS 2007:4 



 41

5.2 Socialstyrelsen 
 
Socialstyrelsen, SoS, är en central myndighet som lyder under regeringen och 
Socialdepartementet. Dess uppdragsområde är omfattande och inrymmer tillsyn, utveckling 
inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi. SoS har till 
uppgift att följa upp och utvärdera hur bland annat lagstiftning tillämpas och vilka effekter 
reformer och beslut får för befolkningen. Dessa sammanställda kunskapsöversikter ger 
underlag för t ex en kunskapsbaserad vård och behandling. I SoS författningssamling 
(SOSFS) publiceras föreskrifter och allmänna råd samt kungörelser. Föreskrifter är bindande 
regler. Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör 
tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. Kungörelser 
är oftast upphävanden av allmänna råd.  
 
SoS sammanställer även ett flertal handböcker som stöd för personalen inom vård och omsorg 
samt för ett flertal verksamheter som rör behandling av människor ex för hygieniska 
verksamheter såsom hudvård, piercing, tatuering m fl. Man har även ansvaret för tillsyn på 
dessa områden. SoS har tre roller i detta arbete: att vara nationell tillsynsmyndighet, nationellt 
expertorgan och miljömålsmyndighet. 
 
I SOSFS 2006:4 finner man allmänna råd för yrkesmässig hygienisk verksamhet 
Ex  

• god handhygien bör tillämpas 
• om en behandling kan innebära risk för blodsmitta, bör kunden inte behandlas 
• Instrumenten bör vara desinficerade 96 

 
En näringsidkare är skyldig att anmäla sin verksamhet innan denna startar. Däremot behöver 
ingen anmälan om riskbedömning och problem göras. Det är näringsidkaren som ansvarar för 
säkerheten i sin verksamhet, främst genom egenkontroll, enligt MB 26 kap 19 § 
Socialstyrelsen har heller inga riktlinjer eller krav på hur själva tjänsten utförs eller vilken 
kompetens utföraren skall ha.97 
 
Den operativa tillsynen av verksamheterna sker av kommunerna. Vanligtvis är det miljö- och 
hälsoskyddsavdelning eller liknande som utför kontroller. Kosmetisk och hygienisk 
verksamhet omfattar även produkter vars tillsyn åligger läkemedelsverket. Kommunerna gör 
därför vissa tillsynsinspektioner tillsammans med LV för att kunna använda dess kompetens 
för de kosmetiska produkternas innehåll. 
 
Om en anmälan kommer in till SoS för någon utövad tjänst underrättar de den kommun i 
vilken behandlingsverksamheten pågår. Kommunen kan sedan agera genom att göra 
inspektionsbesök eller på annat sätt kontrollera det eventuella problemet. Finner man att 
verksamheten har brister kan kommunen utfärda ett föreläggande, vanligtvis förenat med vite. 
Skulle näringsidkaren inte vara nöjd med kommunens åläggande kan detta överklagas till 
förvaltningsdomstol. 98 
 

                                                   
96 SOSFS 2006:4 
97 Intervju med Magnus Zeilon, utredare socialstyrelsen avd. miljö och hälsoskydd, samt Socialstyrelsens hemsida  
www.socialstyrelsen.se 2007-05-14 
98 Intervju med Magnus Zeilon, utredare socialstyrelsen avd. miljö och hälsoskydd, samt Socialstyrelsens hemsida  
www.socialstyrelsen.se 2007-05-14 
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5.3 Kemikalieinspektion 
 
Kemikalieinspektion är en statlig myndighet under miljödepartement. Kemikalieinspektionen 
har tillsyns för kemiska produkter och biotekniska organismer. KemI verkar under 
Miljödepartementet. KemI har till uppgift att bedöma, klassificera och märka hälso- och 
miljöfarliga kemiska ämnen samt svara för tillsynen över tillverkare och importörer av 
kemiska produkter eller varor. Syftet är att begränsa de skadliga effekterna på hälsa och miljö. 
KemI för ett produktregister med uppgifter om kemiska ämnen och produkter som tillverkas i 
eller förs in till Sverige.99 
 
Myndigheten deltar även i ett gemensamt EU-arbete och medverkar i ett nytt kontrollsystem 
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals).  REACH är ett nytt system 
för kontroll av kemiska ämnen och substanser inom EU. Detta system är ur svensk synvinkel 
en viktig och nödvändig utveckling för EU:s regelverk på kemikalieområdet.  
REACH - förordningen är mycket omfattande med 1 300 sidor som ersätter 40 olika 
nuvarande lagstiftningar på kemikalieområdet. Den innehåller grundläggande förändringar i 
systemet för att reglera kemikalier. Den nya lagstiftningen inkluderar både substitutions och 
försiktighetsprincipen.100 
 
Kosmetiska och hygieniska produkter som är avsedda för djur är kemiska produkter som 
kemikalieinspektionen har tillsynsansvar för. Det är KemI som granskar och godkänner 
bekämpningsmedel innan de får säljas.101  

                                                   
99 Informationsfolder från KemI ”Kemikalieinpektionen är drivkraften i arbetet för en giftfri miljö” samt hemsida 
www.kemi.se 
100 Europeiska unionens officiella tidning Rådets direktiv 2006/121/2006 
101 Informationsfolder från KemI ”Kemikalieinpektionen är drivkraften i arbetet för en giftfri miljö” samt hemsida 
www.kemi.se 2007-05-03 
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5.4 Statens strålskyddsinstitut  
 
SSI är en central tillsynsmyndighet som ligger under miljödepartementet. De utfärdar 
föreskrifter som kallas SSI FS Dess verksamhet regleras i strålskyddslagen och miljöbalken. 
Syftet med tillsynsmyndigheten består av att verka för ett gott strålskydd för människa och 
miljö. SSI sätter gränser för strålning, utfärdar föreskrifter samt kontrollerar att de efterlevs.  
Bestrålning av hud hos friska människor i kosmetiskt syfte finns t e x genom borttagning av 
ärr, leverfläckar, oönskad hårväxt och genom att bleka tatueringar. Detta är en etablerad 
verksamhet. Detta kan göras genom laser (laserklass 4) eller genom IPL. (Intensive Pulsive 
Light ).År 2002 kom ett företag, Irradia AB att påtala att det i SSI FS 1993:1 fanns en 
tvingande föreskrift som sade att en laserbestrålning endast får utföras under ansvar av läkare. 
Vidare menade Irradia att konventionella ljuskällor som används i samma syfte inte träffas av 
ett sådant krav. Företaget yrkade att användning av de båda apparaterna behandlas på samma 
sätt.102  
Lasern som fanns under SSI:s tillsyn släpptes till följd fri på marknaden 2002, därmed så 
slutade SSI föreskrift att gälla just denna form av laser. 
 När lasern släpptes fri var således anledningen att det ansågs strida mot fri konkurrens.103 IPL   
är en apparat som kan utföra  samma ingrepp som lasern  men denna hade ej samma 
restriktioner under SSI104* 
 
I SSI  föreskrifter om lasrar beslutade den 9 juni 2005, står det så här:  
 
9 § Bestrålning med laser i laserklass 4 av patienter vid medicinska behandlingar eller 
undersökningar får endast utföras under ansvar av en legitimerad läkare eller en legitimerad 
tandläkare. Om bestrålningen avser ögon eller ögonlock gäller dock vad som sägs i 10 §. 
  Bestrålning i Kosmetiskt syfte av annan hud än ögonlocken utgör inte medicinsk behandling. 
 
10 § Bestrålning av människor med laser i laserklass 3B eller 4 som avser behandling eller 
undersökning av ögon eller ögonlock får endast utföras under ansvar av legitimerad läkare 
med fullgjord vidareutbildning inom specialiteten oftalmologi.105   
 
Laserklasser 
Indelningen av laser finns i olika klasser. Enligt den internationella standarden är ett sätt att 
beroende på strålningsegenskaperna ge en grovsortering av lasrar med olika grader av 
skaderisker.  
 
Det finns 4 laserklasser i Sverige. Klass 1 är ofarlig även vid lång tids exponering och klass 4 
omfattar alla lasrar som är starkare än klass 3B. Här kan det även vara farligt att oskyddat 
betrakta en upplyst fläck på en matt yta, åtminstone i något möjligt exponeringsfall. Klass 4-
lasrar kan också vålla brand. Klassen saknar övre gräns.106   
 

                                                   
102 SSI Beslut 841/3154/2002 dat. 2002-12-03 
103 Telefonsamtal med Ulf Vester informationsansvarig på SSI 
104 SSI Beslut 841/3154/2002 dat. 2002-12-03 
* Perspektivet konkurrensrätt finns att uttvecklas här då lasern släpptes fri pga begränsad konkurrens. Vi har dock 
valt   
   inte fördjupa oss  i detta område, då det ligger utanför vårt syfte.   
105 SSI FS 2005:4 ” föreskrift om lasrar” 
106 Ur ”Kommentar till SSI FS 2005:4 föreskrift om lasrar” pdf-fil på www.ssi.se hemsida 2007-04-30 
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6. Övriga processmöjligheter 
 
I förra kapitlets nämnda myndigheter leder oss till miljöbalken. Vi vill i följande avsnitt se 
vad som gäller samt även få en översyn av vart konsumenten kan vända sig och hur 
möjligheten till skadestånd ter sig.  

6.1 Miljöbalk 
 
2 kap. 1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när 
sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de 
förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit 
verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön. 
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa 
sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning 
för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 
3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra 
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet 
användas bästa möjliga teknik. 
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
14 kap  
 8 § Den som tillverkar, till Sverige för in eller på marknaden släpper ut en kemisk produkt 
eller bioteknisk organism, skall genom märkning eller på annat sätt lämna de uppgifter som 
behövs till skydd för människors hälsa eller miljön (produktinformation).  
 
19 kap.  
1 § 3:e st Länsstyrelsens och andra statliga myndigheters beslut i särskilda fall får överklagas 
hos miljödomstol enligt 20 kap. 2 § andra stycket. Detsamma gäller beslut av en annan 
myndighet än regeringen om att bilda, ändra eller upphäva ett biotopskyddsområde. 
 
20 kap.  
2 § 2:a st Som anges i 19 kap. 1 § tredje stycket prövar miljödomstol, om inte annat är 
föreskrivet, efter överklagande länsstyrelsens och andra statliga myndigheters beslut enligt 
denna balk eller föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt enligt lagen 
1998:812 med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Att miljödomstol efter 
överklagande prövar Kronofogdemyndighetens beslut om handräckning framgår av 26 kap. 
17 § andra stycket. Lag 2006:673107 
 
30 kap.  
1 § Regeringen får meddela föreskrifter om att en särskild avgift (miljösanktionsavgift) skall 
betalas av den som 
1. påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk 
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, utan att tillstånd har getts eller 
anmälan har gjorts,  
                                                   
107 SFS 1998:808 MB                                   
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2. åsidosätter villkor eller andra bestämmelser i ett tillstånd som har beslutats med stöd av 
denna balk eller med stöd av föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, eller  
3. åsidosätter andra bestämmelser i denna balk, föreskrifter som har meddelats med stöd av 
balken eller bestämmelser i EG:s förordningar inom balkens tillämpningsområde. 
Avgiftens storlek skall framgå av föreskrifterna. Avgiften skall uppgå till minst 1 000 kronor 
och högst 1 000 000 kronor. När avgiftens storlek bestäms, skall hänsyn tas till överträdelsens 
allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.108 
 
 

6.1.1 Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll 
 
1 § Denna förordning gäller för den, som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärder, som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11-14 kap 
miljöbalken. 
 
5 § Verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. 
för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och 
miljön. 
Det som föreskrivs i första stycket skall dokumenteras. 
 
6 § Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna 
med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och 
bedömningar skall dokumenteras. 
Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter 
för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta 
tillsynsmyndigheten om detta109 
 
 
 
 

                                                   
108 SFS 1998:808 MB                                   
109 SFS 1998:901 
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6.2  Allmänna reklamationsnämnden, ARN 
 
Allmänna reklamationsnämnden ARN är en statlig myndighet och startade sin verksamhet på 
prov 1968 och hade då konsumentverket som huvudman.  
1981 blev ARN en fristående myndighet.110 30st arbetar på kansliet 2006 och 13 avdelningar.  
 
ARN:s huvuduppgift är att på pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör 
vara, tjänst eller annan nyttighet som tillhandahållits huvudsakligen för enskilt bruk 
(konsumenttvister) samt ge rekommendationer om hur tvister bör lösas. 111  
Det är konsumenten som gör en skriftlig anmälan senast 6 mån efter det att man reklamerat 
till näringsidkaren. ARN ger även yttranden på begäran av domstol och de informerar om 
tidigare praxis. 112 
 
ARN arbetar under 1988:1583 förordning med instruktion för Allmänna 
reklamationsnämnden. 
Vi har nedan gjort ett urval ur denna förordning. 
 
1 § Allmänna reklamationsnämnden har till uppgift att 
 
1. pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör en vara eller tjänst eller annan 
nyttighet som tillhandahålls huvudsakligen för enskilt bruk (konsumenttvister) samt ge 
rekommendation om hur tvisten bör lösas, 
2. pröva tvister om skadestånd mellan å ena sidan fysiska personer och å andra sidan juridiska 
personer eller enskilda näringsidkare, om den fysiska personens anspråk på skadestånd helt 
eller delvis omfattas av motpartens ansvarsförsäkring och skadan inte uppkommit i samband 
med den fysiska personens näringsverksamhet, samt ge rekommendation om hur tvisten bör 
lösas, 
3. yttra sig i konsumenttvister på begäran av domstol 
 
2 § Allmänna reklamationsnämnden prövar inte konsumenttvister som rör 
1. köp av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt, 
2. upplåtenhet av fast egendom,  
3. hälso- eller sjukvård, 
4. advokatverksamhet, 
5. någon annan vara, tjänst eller nyttighet som nämnden bestämt. 
 
3 § Allmänna reklamationsnämnden prövar heller inte konsumenttvister i vilka 
1. anmälan till nämnden har gjorts av någon annan än konsumenten eller, vad gäller 
grupptalan enligt 1 a §, Konsumentombudsmannen eller en sammanslutning av konsumenter 
eller löntagare 
2. värdet av vad som yrkas understiger ett visst lägre belopp som nämnden har bestämt,   
3. anmälan till nämnden har kommit in mer än sex månader efter det att näringsidkaren helt 
eller delvis avvisat konsumentens krav. 
 
4 § Allmänna reklamationsnämnden bör samråda med konsumentverket i frågor som rör båda 
myndigheterna. 

                                                   
110 Statstjänstemannen, ”Reklamationsnämnden in I konsumentverket?” 1985 häfte 16 sid 14 
111 Allmänna reklamationsnämnden 2006 (hemsida) 2007-04-28 
112 Sveriges lagar SFS 1988:1583 instruktioner för Allmänna reklamationsnämnden 1 §  
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15 § Nämnden får avvisa ärende om 
1. komplettering som nämnden har begärt av anmälaren inte kommer in inom förelagd tid, 
2. utredningen i ärendet är bristfällig och tillräcklig utredning inte kan erhållas, 
3. ärendet i övrigt med hänsyn till nämndens arbetsformer eller andra omständigheter inte 
lämpar sig för prövning av nämnden. 
 
19 § Ett ärende får avgöras av nämndens ordförande eller vice ordförande om ärendet är av 
enkel beskaffenhet eller om näringsidkaren inte har yttrat sig i ärendet. 

 

6.3 När lag saknas - ANALOGISK TILLÄMPNING 
 
Inom civilrätten kan det ibland saknas lagstiftning. Finns ej lagrum skall myndigheterna ej 
agera såsom så vore fallet de skall ej ta beslut om lagstöd ej finns. 
En domstol kan ej avvisa en rättstvist med skälet att lagrum fattas. Domstolen söker liknande 
fall för att göra en analogisk lagtillämpning. Detta gör domstolen genom att åberopa 
grunderna i ett visst lagrum och inte själva lagrummet. Detta får de endast göra om fallen är 
snarlika. Finner man att en lagbestämmelse har sitt speciella, avgränsade syfte är det ofta 
rimligare att döma motsatsvis, e contrario. Detta innebär att man har avgjort ett specifikt fall 
på ett specifikt sätt och att man därmed avgör det andra fallet på ett helt annat sätt. 
 
I många fall finns det inte något lagrum att tillämpa analogt eller motsatsvis. Det kommer då 
att avgöras av ”sakens natur” dvs. domstolen gör en egen bedömning som bygger på vår 
rättsordnings allmänna värderingar. Det kan även bygga på en sedvanerätt, handelsbruk eller 
uttalanden, diskussioner i rättslitteraturen s.k. doktrin.113 
 
 

6.4 Skadeståndsrätt 
 
Skadestånd är, allmänt uttryckt en ekonomisk ersättning, för att ge den som lidit skada samma 
ekonomiska ställning som om skadan ej inträffat. Skadestånd kan förekomma inom och utom 
kontraktsförhållanden. I utomobligatoriska fall är det lagen som träder i kraft medan det i 
inomobligatoriskt kan finnas reglerat i avtalet. 
Skadeståndsrätten reglerar det rättsliga ansvaret. Den grundläggande principen för 
skadeståndsrätt är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en skada skall ersätta 
denna. I praktiken är det dock oftast försäkringar som ekonomiskt täcker upp skada. Dessa 
försäkringar kan finnas antingen hos den skadevållande eller hos den skadelidande. 114 
 
I 3:1 SkL finns ett principalansvar som innebär att arbetsgivaren står för skador som de 
anställda vållar i tjänsten. Endast i undantagsfall kan den vållande (den anställde) bli ansvarig, 
ex vid grov vårdslöshet i tjänsten, 4:1 SkL. Vad gäller skador orsakade av produkt? Är det 
PSL som reglerar hur sådana skall ersättas?115  
 

                                                   
113 Ramberg ”Allmän avtalsrätt” sid. 24-25 
114 Hellner ”Skadeståndsrätt” sid. 11-14 
115 Löf  ”Försäkring en introduktion” sid. 73-74 
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Det är värt att poängtera att SkL inte är någon i sig konsumentskyddande lagstiftning. Det 
innebär att den som blivit skadad vid en behandling och stämmer näringsidkaren blir med 
denne jämställd part. Dessutom är det i huvudsak den skadelidande, kärande parten som 
innehar bevisbördan.116  
I PAL nämner man adekvat kausalitet denna kompletteras i skadeståndsrätten med villkoret 
att skadan för att vara ersättningsgill måste ha varit en adekvat följd av handlandet. Endast de 
skador som framstår som typiska eller förutsebara ersätts. Adekvansrekvisitet ökar vid strikt 
ansvar.117 

 

6.4.1 Skadeståndslagen  
 
1 kap. Inledande bestämmelser 
1 § I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är särskilt 
föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer av regler om skadestånd i 
avtalsförhållanden. 
 
2 § Med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekonomisk skada som uppkommer 
utan samband med att någon lider person- eller sakskada. 
 
2 kap. Skadeståndsansvar på grund av eget vållande 
1 § Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta 
skadan. 
 
2 § Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan. 
 
3 § Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot 
dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär. 
 
4 § Den som i fall som avses i 1-3 §§ vållar skada innan han har fyllt arton år skall ersätta 
skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingen 
beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga 
omständigheter. 
 
5 § Den som i fall som avses i 1-3 §§ vållar skada under påverkan av en allvarlig psykisk 
störning eller av någon annan psykisk störning som inte är självförvållad och tillfällig skall 
ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans sinnestillstånd, handlingens 
beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga 
omständigheter. 
 
3 kap. Skadeståndsansvar för arbetsgivare och det allmänna 
1 § Den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta 
1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten,  
2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott, och  
3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på sätt som anges i 2 kap. 3 § 
genom fel eller försummelse i tjänsten. 

                                                   
116 Hellner ”Skadeståndsrätt” sid. 64-65 
117 Dufva ”Europas produktansvar” sid. 24 
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I fråga om skadeståndsansvar för staten eller en kommun gäller även vad som sägs nedan i 
detta kapitel. Vad som där sägs om en kommun gäller också ett landsting och ett 
kommunalförbund.  
 
2 § Staten eller en kommun skall ersätta 
1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller 
försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller 
kommunen svarar, och  
2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller 
försummelse vid sådan myndighetsutövning. 
 
3 § Staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en 
myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med 
hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas 
upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde och 
omständigheterna när de lämnades.  
 
6 § Ersättning enligt 1 eller 2 § för sakskada kan jämkas, om det är skäligt med hänsyn till 
föreliggande försäkringar eller försäkringsmöjligheter.  
 
4 kap. Arbetstagares skadeståndsansvar 
1 § För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig 
endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, 
arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. 
 
5 kap. Skadeståndets bestämmande 
1 § Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för 
1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig 
kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,  
2. inkomstförlust,  
3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art 
(lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. 
Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande 
skulle ha kunnat uppbära, om han icke hade skadats, och den inkomst som han trots skadan 
har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom sådant arbete 
som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med 
hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt 
ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter. 
Med inkomstförlust likställs intrång i näringsverksamhet. Med inkomst likställs värdet av 
hushållsarbete i hemmet. 
 
 
3 § Vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust eller förlust av underhåll avräknas 
förmån som den skadelidande med anledning av förlusten har rätt till i form av 
1. ersättning som betalas på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen om allmän 
försäkring eller på grund av lagen om arbetsskadeförsäkring eller någon annan likartad 
förmån,  
2. pension eller annan periodisk ersättning eller sjuklön, om förmånen betalas av en 
arbetsgivare eller på grund av en försäkring som är en anställningsförmån. 
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6 kap. Gemensamma bestämmelser 
1 § Skadestånd med anledning av personskada kan jämkas, om den skadelidande själv 
uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Skadestånd till förare av 
motordrivet fordon som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan även 
jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet har medverkat till skadan. Har personskada lett 
till döden, kan skadestånd som avses i 5 kap. 2 § också jämkas, om den avlidne uppsåtligen 
har medverkat till dödsfallet. 
Skadestånd med anledning av sakskada eller ren förmögenhetsskada kan jämkas, om vållande 
på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. 
Jämkning av skadestånd enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt med 
hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt.118 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
118 SFS 1972:207 SkL 
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7. Översikt av adekvata rättsfall 
 
Vi kommer under detta avsnitt presentera händelser som myndighet eller domstol hanterat. Vi 
har som avsikt att ge en översikt över hur problematiken kan se ut i dagens samhälle.  
Det skall inte glömmas bort, att det finns ett mörkertal som aldrig kommit så långt att vi 
kunnat ta del av det.  
 
 

7.1 Allmänna reklamationsnämndens rättsfall  
 
BESLUT 2000-1552 
Malin Nilsson kom att anses berättigad 9774 kr då Dhermaha Hudvårdsklinik inte avrått 
Malin från att utföra två Lactoserumbehandlingar p.g.a. acne. 
 
”Nämnden anmärker till en början att det saknas lagstiftning som direkt omfattar 
skönhetsvård. Nämnden tillämpar därför konsumenttjänstlagen analogivis. Enligt 6 § första 
stycket denna lag skall en näringsidkare avråda en konsument att låta utföra en tjänst, om 
tjänsten med hänsyn till priset, värdet av föremålet för tjänsten eller andra särskilda 
omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten.” 
 
Malin Nilsson yrkade skadestånd med 7200kr samt 1574kr för utebliven inkomst. ARN 
beskriver att när det gäller ideell skada intar i svensk rätt en återhållsam inställning och 
nämnden anser därför att Malin får anses skäligen tillgodosedd med en ersättning på 1000 kr 
för sveda och värk.119 
 
 
BESLUT 2002-3103 
Selda Karan yrkar att Ascape Beauty Studio skall utge 20-25 000 kr till henne samt ersätta 
sveda och värk. Grunden till detta är att hon orsakats kroppsliga skador av 
hårborttagningsbehandlingen i form av brännmärken som hon fått i samband med 
behandlingen. I en broschyr hade det stått att behandlingen ej skulle utföras på mörk hy. Det 
stod ej vad som avsågs med mörk hy, detta skulle hudterapeuten avgöra. I Seldas fall utfördes 
behandling utan testbehandling eftersom terapeuten inte såg detta nödvändigt. Brännmärkena 
blev värre en tid efter behandlingen och när Selda gick tillbaka till terapeuten fick hon svaret 
att detta kunde ske men skulle läka ut. Selda gick då till en hudläkare som förklarade att det 
aldrig skulle försvinna, att hon inte fick sola på två år och att risk för ärrbildning fanns. När 
Selda kontaktat hudläkare har hon fått veta att följdbehandlingar kan kosta 20-25 000 kronor. 
Hon har redan blivit ersatt av Ascape för den ursprungliga behandlingen på 3125 kronor. 
Selda vill absolut inte att terapeuten skall välja läkare åt henne. 
 
Ascape Beauty Studio bestrider yrkandet och anför att Seldas yrkanden om 20 000-25000 
kronor inte kan styrkas då det inte finns något intyg från läkare om denna uppskattning och då 
följdbehandlingarna ej ännu ägt rum. Mot bakgrund av läkarintyget föreslår de att 
följdbehandlingarna bör utföras två år senare, för att den ursprungliga skadan verkligen skall 

                                                   
119 Beslut ARN2000-1552 kontakt Torsten Palm, informationschef på ARN, 27 april 2007 
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kunna definieras och då av en läkare som de kan rekommendera. De menar vidare att ett 
sveda och värk yrkan ej har preciserats av Selda.120  
ARN.s bedömning: 
Det anses ostridigt att Selda Karan orsakats personskada av den utförda behandlingen. Hon är 
därmed berättigad till skadestånd för de kostnader detta medför samt till ersättning för sveda 
och värk. ARN konstaterar dock att ingen följdbehandling ännu utförts och att Selda således 
ej haft några utgifter i samband med behandling. På grund härav och då det inte finns någon 
tillförlitlig redovisning om framtida kostnaders storlek kan inte ärendet anses så utrett att det 
kan bedömas. Anmälan avvisas därför.121 
 
 
BESLUT 2000-1967 
Återigen hänvisar nämnden till avsaknad av lagstiftning gällande skönhetsvård. KtjL skall 
även här användas analogvis. 
Christina yrkar att hennes acne förvärrats av den kemiska peeling som hon lät utföra 1999. 
Behandlingen kom att leda till fruktansvärd sveda och gav ej något resultat. 
Dhermaha har bestritt yrkanden och anger som grund att reklamation inte skett förrän sex 
månader efter behandling. De menar vidare att brustna blodkärl kan vara ärftligt eller sol 
påverkat. Det använda serumet kan ej tränga in i blodkärl. De erbjuder vidare Christina en 
gratisbehandling om hon tar tillbaka anmälan. 
 
Nämnden kom att avslå Christina Börgesens yrkanden mot Dhermaha hudvårdsklinik om 
4000kr i ersättning för tidigare utförda Ansiktsbehandling, då den ej ansågs felaktig.122 
 
 
BESLUT  2005-8309 
Sofie Lindén har yrkat ersättning för sveda och värk av salong Unique då hon skadats av fel 
på folie som använts vid behandling av hennes hår med 7000 kr. 
Under behandlingen (slingor i håret) började det ryka ur foliepaketen och det gjorde ont i 
hårbotten. Man hade använt två olika typer av folie under behandlingen. Hårfrisörskan kom 
fram för att se vad som var fel. Foliepaketen var brännheta, som om en kemisk reaktion 
uppstått. Hon rykte ur dem och en del var svarta och vittrade sönder. Hårbotten hade blivit röd 
och man sköljde med kallt vatten för att få bort färgen. Väl hemma blev smärtan bara värre 
och värre, nästan olidlig. Sofie ringde till frisörskan som hänvisade till apoteket. På apoteket 
sa man att inget kunde göras för Sofie, som nu upptäckt grågula fläckar i hårbotten. Hon åkte 
nu till akuten där man konstaterade att Sofie fått andragradens brännskada eller frätskada i 
hårbotten.123 
 
ARN fick ett brev från motparten Bratt Trading AB (folietillverkaren). Efter ett att blivit 
informerade från frisörskan om den uppkomna skadan hade de undersökt och försökt 
fastställa orsaken till de uppkomna skadorna då dessa kunde bero på ett flertal orsaker varför 
en kemisk reaktion uppstår. Exempelvis : 
Fel på den kemiska produkten, foliet, metallämnen i det behandlade håret från tidigare 
behandlingar, mycket klorerat vatten, hög värme, oxidant med för hög koncentration etc. 
Bratt förklarade att deras intresse fanns främst i att fastslå om orsaken kunde härledas till 
deras folieprodukt. För att fastställa detta gjordes tre tester. 
                                                   
120 Beslut ARN 2002-3103 kontakt Torsten Palm, informationschef på ARN, 27 april 2007 
121 Beslut ARN 2002-3103 Ibid 
122 Beslut ARN 2000-1967 Ibid 
123 Beslut ARN 2005-8309 Ibid 
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Första testet gjordes av L ´Oreal (världens största producent inom hårvårdsprodukter) och 
som var producent av den kemiska produkt som använts på Sofie. L´Oreal testade sin produkt 
med Bratts folie. Ingen reaktion uppstod vid normal användning. De testade vidare folien med 
olika styrkor vätesuperoxid och lämnade detta kvar ett par timmar, varvid en mindre reaktion 
uppstod, vilket kan förväntas. Bratt bifogade dessa foliebitar till ARN. 
Andra testet genomfördes av Eurostyle AB:s ledning. Samma resultat där ingen reaktion 
Test tre gick ut på att frisörskan som behandlat Sofie fick åter testa Bratts folie med samma 
kemiska produkt som använts på Sofie. Man kom fram till samma resultat ingen reaktion. 
Bratt kontaktade då sin leverantör av folie ”Quikmeches” i Italien där Bratt erhållit en 
produktförsäkran som bifogats till ARN. 
Bratt avslutar sitt brev med att konstatera att det inom branschen ibland uppstår klagomål, 
dock mycket sällsynt att dessa är så extrema som i Sofies fall. De menar vidare att det oftast 
finns naturliga förklaringar för dessa felbehandlingar, det refereras återigen till metallrester i 
håret. Bratt pekar på  att de sålt ca 4,5 miljoner meter folie och att om denna skulle vara farlig 
skulle de haft ett berg av anmälningar. 
De sammanfattar brevet med att de tycker sig bevisat att foliet ej orsakat de brännskador som 
uppstått på Sofie, de motsätter sig därför anmälarens krav. 
De kommenterar även paketet de skickade till Sofie med produkter som plåster på såren 
endast som detta och ingen muta. Detta hade Sofie tackat för genom att höja 
skadeståndsbeloppet till 10 000 kronor. Vi bad henne då returnera produkterna, detta är nu 
gjort, Bratt bifogar även detta brev från Sofie. 
 
Nämnden fann att produktansvarslagen är tillämplig på förhållandet mellan parterna. De 
styrker detta på 1 och 3 §§ PAL. Vidare håller nämnden för övervägande sannolikt att 
skadorna i Sofie Lindéns hårbotten haft sin orsak i en säkerhetsbrist i den använda folien. Hon 
har därmed rätt till ersättning för sveda och värk från Bratt Trading. Ersättningsbeloppet 
kunde enligt nämndens mening skäligen uppskattas till 2000 kr.124  
 
 
BESLUT 2000-4742 
Marie Eerik lät göra rasta flätor den 28 juni med löshår. Hon betalade 1700 för tjänsten. Håret 
började lossna ur flätorna redan efter en dryg vecka, och det såg väldigt fult ut. Hon 
reklamerade då till företaget som förklarade att det hela berodde på utväxt. Tre dagar senare 
åter kom hon i ärendet och då gick Safari igenom håret och flätade om tre flätor. Följande dag 
lossnade tre andra flätor. Marie gick då återigen tillbaka till Safari. Hon blev pånytt missnöjd 
med resultatet. 
Safari yrkade att det kan hända att en eller två flätor lossnar av de hundra flätor som gjorts. 
Det finns en lapp vid kassan som informerar om detta och att safari därför åtgärdar detta ända 
upp till tre veckor efter det första utförandet, oberoende antal gånger. 
Marie tillägger att hon ej sett någon skylt om detta i kassan, hon blev inte informerad och 
tycker att bemötandet och omhändertagandet varit dåligt. 
 
Nämnden konstaterar till en början att det saknas lagstiftning som omfattar frisörtjänster. 
Nämnden tillämpar därför konsumentköplagen analogvis. Enligt 4§ KtjL skall en 
näringsidkare utföra tjänsten fackmässigt. Om tjänsten inte utförs fackmässigt är tjänsten att 
anse som felaktig. Enligt 20 § KtjL andra stycket får näringsidkaren avhjälpa felet, även om 
konsumenten inte kräver detta. Han måste erbjuda detta genast efter det att reklamation har 
kommit honom tillhanda och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. 

                                                   
124 Beslut ARN 2005-8309 kontakt Torsten Palm, informationschef på ARN, 27 april 2007  
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Safari har vid ett flertal tillfällen försökt avhjälpa felen men detta har inte lyckats på ett 
varaktigt sätt. Nämnden anser därför att tjänsten skall anses som onyttig för Marie Eerik. 
Nämnden rekommenderar Safari att utbetala 1700 kr till Marie.125  
 
 
BESLUT 2003-6758 
Christina Dagdotter beställde tid för en permanent hos Zax Salong 2000.  Vid telefonsamtalet 
frågade Christina om det var möjligt att utföra permanent på ett typiskt skandinaviskt hår, hon 
fick svaret att det ej skulle vara något problem. Permanenten utfördes den 28 augusti och 
resultatet visade ingen permanent, några vågor men det var allt. Frisören sa att hon skulle 
komma tillbaka veckan därpå för att göra en ny permanent. Hon fick även rådet att inte tvätta 
håret på två dagar. Väl hemma luktade håret surt och starkt. Hon tvättade håret efter två dagar, 
men lukten fanns fortfarande kvar. Sedan började hon tappa mer hår än vanligt. Den 7 sept 
tappade hon knippen med hår. Hon ringde då salongen som sa att hon fick komma samma dag. 
Frisören förklarade att hårlossningen kunde bero på mens graviditet eller stress. Håret 
sköljdes och hon fick en hårinpackning. Salongen lovade att ta hand om håret tills detta blev 
bra. Hon fick en ny tid den 12 september. Christina fick ett samtal innan detta från salongen 
där de förklarade att de inte tänkte utföra några fler gratisbehandlingar och hänvisade 
Christina till frisörföreningen. Där fick hon rådet att kontakta konsumentutredare och göra en 
reklamation. Hon fortsatte att tappa hår och har tagit kort för att visa håravfallet. Christina vill 
bli ersatt för sina utgifter, 2491,50 kr i samband med den utförda permanenten. 
 
Zax Salong 2000 menade att kunden ej behövt betala för permanenten eftersom resultatet inte 
blivit det man önskat. De hade vidare försökt ge kunden så bra service som möjligt. Christina 
hade fått komma tillbaka efter att hon ringt och berättat att hon tappade mycket hår. Salongen 
menade att normalt håravfall är 50-150 hårstrån om dagen. Genom den utförda 
hårinpackningen, sköljningen och kamningen försäkrade sig Zax salong att det inte förelåg 
något håravfall. Dessutom fick kunden några produkter med som hon begärde. Efter att ha 
rådfrågat frisörföreningen om vad man skulle göra så hade de fått svaret att om inte håret gått 
av eller skadats skulle man endast låta ursprungsbehandlingen vara obetald. 
Kundens kort på håravfallet är manipulerade med ljussättning, eller helt enkelt från en annan 
person menar Zax Salong. 
De beklagar den uppkomna situationen men tycker att de tagit sitt ansar så gott som de kunnat. 
De anser att kundens yrkanden är obefogade. 
 
Nämndens bedömning blev att det ansågs ostridigt att den utförda permanenten inte fått det 
resultat den önskats. Av läkarintyg framgår rodnader och visst håravfall. Christina behövde 
aldrig betala för den misslyckade permanenten men därutöver har hon rätt till ersättning för 
den personskada som uppstått. ARN finner att Christina har rätt för ersättning av läkarbesök, 
fotografier därutöver ansågs hon ha rätt till ersättning för sveda och värk. Beloppet 
fastställdes till 2000 kronor.126 
 
 
BESLUT 2000-3614 
Roula Yackob gick till Salong Piccadilly för att göra en rakpermanent på sitt långa kraftigt 
lockiga hår. Raola påpekade att hon färgat håret en månad innan och att hon nog behövde 
tvätta håret då hon hade gel och spray i håret. Salongen gjorde bedömningen att hennes långa 
lockiga hår skulle bli rakt och fint. Färgningen, gelén och sprayen spelade ingen roll. Under 
                                                   
125 Beslut ARN 2000-4742 kontakt Torsten Palm, informationschef på ARN, 27 april 2007  
126 Beslut ARN 2003-6758 kontakt Torsten Palm, informationschef på ARN, 27 april 2007 



 55

utförd rakpermanent var det något som verkade fel och behandlingen avbröts för att sköljas ur 
håret. När detta var gjort liknade håret trasslig plast som upphettats. Frisören hade börjat 
klippa håret helt ostrukturerat, samtidigt som hon blev anklagad för att ha ett trött, slitet och 
dessutom nyfärgat hår. Raola fortsatte de följande dagarna att vända sig till salongen, hon 
beskrev sig finna sig i ett chocktillstånd och accepterade två nya klippningar. Längden 
hamnade tillslut till axelängd. . Hon betalade aldrig för den första misslyckade behandlingen 
och fick även 2000 kr av Salongen. Hon gick till annan salong som befarade att håret kunde 
splittras ända upp till roten om inte ytterligare klippning utfördes. Hon betalade för denna 
behandling och köpte även en peruk. Raola yrkade skadestånd på 18 000 och 30 000 för 
ersättning av psykiskt lidande pg a felaktig behandling.  
 
Salongen Piccadilly anser sig gjort allt som för dem varit möjligt och blev förvånade när ARN 
blev inblandad 4 månader senare. Dels hade kunden ersatts med 2000 kronor och blivit 
erbjuden följdbehandling som kunden ej utnyttjat. De avvisade därför Raolas krav som fanns i 
anmälan. 
 
Nämnden finner det uppenbart att håret blivit felaktigt behandlat. De tycker att Raola skall 
ersättas med ytterligare 1500 kr för att kunna fortsätta att behandla håret.  
Nämnden påpekar att s k ideellt skadestånd som Raola yrkat 30 000 för är enligt svensk rätt 
endast kan komma ifråga om lidandet är en följd av ett brottsligt angrepp eller har samband 
med personskada. Begreppet personskada omfattar kroppsliga och psykiska sjukdomstillstånd, 
orsakade av en skadehändelse. Nämnden fann att det lidande som Raola drabbats av ej är av 
sådan art att ersättningen kan komma ifråga. Därför förbisågs yrkan i denna del.127  
 
 
BESLUT 2000-4606 
Nina Johansson lät utföra en korkskruvpermanent på sitt långa hår. Håret tvinnades hårt och 
rullades upp på spolar. Detta var för Nina en ny metod, då hon redan gjort denna sort av 
permanent förut. När behandlingen var klar såg håret ut som tvinnade maskar. Frisören 
kammade några utav slingorna men sa samtidigt att man inte fick kamma slingorna: några 
dagar senare hade hon tid för toning men ville inte riskera sitt hår och uteblev. Hon 
reklamerade till ateljén per telefon. Innan behandlingen ansåg Nina att sitt hår var perfekt, 
efter funderade  hon på om hon skulle bli tvingad att klippa sig kort. 
 
Malins frisyrateljé bestridde yrkandet och anförde att de ej haft möjlighet att inspektera 
kundens hår. I ett brev skrevs även att det varit kunden som envisades med att få denna 
permanent utförd även om ateljén avrådde behandlingen. Kunden hade en utväxt permanent 
och håret var slitet. Efter att Ataljén på omvägar hört att kunden var väldigt missnöjd har de 
försökt få tag i Nina men detta har visat sig omöjligt. 
  
Detta ärende gäller frisörtjänst, någon lagstiftning som direkt behandlar denna situation finns 
inte i svensk rätt. Nämnden ansåg att KtjL bör tillämpas analogvis i fall som detta. Av 20 § 
KtjL framgår att en näringsidkare skall beredas tillfälle att avhjälpa fel för att därigenom 
undgå andra påföljder. I utredningen har framgått att Nina inte gett Ataljén en chans att rätta 
till de påtalade felen. Nämnden ansåg att Ataljén skulle ha getts tillfälle att åtgärda de 
felaktigheter som uppstått i samband med tjänsten. Därför bifölls inte Ninas yrkanden.128 
 
 
                                                   
127 Beslut ARN 2000-3614 Ibid  
128 Beslut ARN 2000-4606 kontakt Torsten Palm, informationschef på ARN, 27 april 2007 
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BESLUT 1997-1963 
En köpare köpte clownfärger till sina barn av en säljare. När barnen använde färgerna blev de 
svullna och fick utslag. De uppsökte läkare för att få medicin. Köparen yrkar att säljaren skall 
utge skadestånd med 98 kr för medicin 140 kr för läkarvård och 400 för förlorad 
arbetsförtjänst. Säljaren bestrider yrkandet och åberopar att färgen inte var felaktig. Säljaren 
invänder att man ej kan spåra leverantören av clownfärgerna.  
 
Nämnden kommer fram till att ärendet skall bedömas enligt produktansvarslagen. Första § 
PAL säger att skadestånd skall betalas för personskada som en produkt orsakat på grund av en 
säkerhetsbrist.  Om produkten inte är så säker som den skäligen kan förväntas är detta en 
säkerhetsbrist, 3§ PAL. Skadeståndskyldig enligt lagen är den som tillverkat importerat eller 
marknadsfört produkten. Framgår det inte vem som ansvarig blir den som har tillhandahållit 
produkten skyldig att betala skadestånd. Nämnden fann att barnen hade fått skador av sminket, 
dessa ansågs ha orsakat av en säkerhetsbrist hos produkten. Den som sålt sminket blir enligt 
nämndens mening ansvarig enligt 6 och 7 §§ PAL. Därmed bifölls  köparens yrkanden 129 
 
 

7.2 HD-fall 
 
LEO - fallet NJA 1982:69130 
Patienter förde talan mot bolaget LEO som tillverkade kontrastmedlet som använts i samband 
med deras röntgen där följskador uppstått. Patienterna lyckades inte visa att sambandet till 
kontrastmedlet och deras skador var starkare än till andra läkemedel som använts vid röntgen. 
Adekvat kausalitet ansågs ej föreligga. 
 
 

7.3 Fall inom Läkemedelsverkets tillsynsområde 
 
Skåne och Blekinge Hovrätt B 91-04 
Brott mot miljöbalken var bristfällig miljöinformation 
Hobbytillverkade hårvårdsprodukter som såldes omärkta var inte brott mot miljöbalken, utan 
bristfällig miljöinformation. Åtalet ogillas eftersom brottet är preskriberat. 
 
En äldre kvinna tillverkade ett antal hårvårdsprodukter, som såldes utan innehållsdeklaration. 
Hon började märka sina produkter efter att en grossist uppmärksammat henne på nya regler, 
men hann dessförinnan sälja sammanlagt 6.000 omärkta enheter. Hon åtalades för brott mot  
enligt 29 kap. 8 § 22 p som hänvisar till föreskrifter i fråga om kemiska produkter som 
meddelats med stöd av 14:24 i miljöbalken. 
 
Tingsrätten konstaterade att Läkemedelsverket meddelat föreskrifter om märkning av 
kosmetiska och hygieniska produkter. Brottet bedömdes därför som bristfällig 
miljöinformation enligt 29 kap. 6 § 2 p.MB för vilket påföljden är böter eller fängelse i högst 
ett år. Kvinnan fick inte del av åtal för brottet inom två år varför det var preskriberat.  
Tingsrätten ogillade åtalet.  
 

                                                   
129 1997-1963 Rättsbanken sökord: produktsäkerhet, ARN 
130 NJA 1982:69 
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Hovrätten konstaterar att Läkemedelsverkets föreskrifter meddelats med stöd av 14  kap 1§  
andra stycket miljöbalken, alltså inte 14 kap 24 § samma balk. Förfarandet ska därför 
bedömas enligt 29 kap 6 § andra punkt miljöbalken.  Brottet är preskriberat och tingsrättens 
domslut fastställs.131 
  
 
Miljööverdomstolen 2004:50 
Parter: Privatperson / Läkemedelsverket 
En näringsidkare hade hos Läkemedelsverket nekats registrering av två produkter, Näckens 
Myggolja och Näckens Hästskydd, som kosmetiska och hygieniska produkter. Efter att ha 
överklagat beslutet till miljödomstolen och där fått avslag överklagade näringsidkaren till 
Miljööverdomstolen. Miljööverdomstolen konstaterade inledningsvis att miljödomstolen 
enligt 20 kap 2 § andra stycket miljöbalken varit behörig att pröva överklagandet, enär 
förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter meddelats med stöd i 14 
kap. 24 § miljöbalken. I sak konstaterade Miljööverdomstolen att det redan av definitionen av 
kosmetiska och hygieniska produkter i 1 § nämnda förordning framgick att det 
användningsområde som en tillverkare eller importör av en produkt tänkt sig att denna skall 
ha är av avgörande betydelse vid fastställandet av hur den skall klassificeras. 
Miljööverdomstolen delade därför miljödomstolens bedömning att de aktuella produkterna 
inte kunde klassificeras som kosmetiska och hygieniska produkter. 
Lagrum: 14 kap 24 § och 20 kap. 2 § miljöbalken (1998:808), 1 § och 7 § förordningen 
(1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter, förordningen (2000:338) om 
biocidprodukter.132  
 
 

7.4 Fall inom socialstyrelsens tillsynsområde 
 
Vänersborgs tingsrätt 2005-04-25 M 853-05   
Parter: Privatperson./. Miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun 
En man hade påförts miljösanktionsavgift för att ha drivit en oanmäld frisersalong sedan 1967.  
När domen kom konstaterade dock Miljödomstolen att kommunen inte får besluta om 
miljösanktionsavgift om den som ska betala inte fått tillfälle att yttra sig inom fem år från det 
att förutsättningarna varit uppfyllda för att kunna fatta ett sådant beslut, varför mannen 
återfick erlagd summa.133 
   
 
Stockholms tingsrätt 2000-05-18 M 102-00 
Parter: Privatperson/. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Lidingö stad 
Zonterapeut som startat verksamhet i sin bostad utan att ha gjort föreskriven anmälan slapp 
miljösanktionsavgift om 5 000 kr. Då endast nio personer behandlats à 250 kr ansågs det på 
gränsen till stötande att ta ut avgiften varför oskälighetskriteriet – som skulle tolkas mycket 
restriktivt – ansågs vara uppfyllt i detta speciella fall.134 
 

                                                   
131 B 91-04 2005-04-19 
132 MÖD 2004:50 
133 M 853-05 www.socialstyrelsen.se 2007-05-14 
134 M 102-00 Ibid 
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7.5 Konsumentverkets brev 
Det har inkommit några klagomål till konsumentverket och som vi hittat I konsumentverkets 
arkiv som vi valt att ta upp för detta arbete. 
 
 
ang. Tandblekningsprodukt 4 augusti 2005 
En kvinna skriver till konsumentverket och ber om råd för en tandblekningsprodukt som hon 
funnit på nätet, köpt in och sålt vidare i tro att hon gjort detta som privatperson. En kund som 
köpt produkten har uppgett att hon fått skador på tandköttet av medlet och vill ha ersättning 
för tandläkarbesök och samt återbetalning av det hon betalat för produkten. 
 
Konsumentverket meddelar att de inte ger råd och stöd i enskilda tvister utan hänvisar till 
kommunala konsumentvägledare. Det är dock inte säkert att brevskrivaren kan vända sig dit 
eftersom hon själv sålt produkten i vinstsyfte och då borde räknas som näringsidkare. Hon får 
i första hand vända sig till leverantören av produkten om denne anses ha ansvaret för ev. fel i 
produkten.  
Då produkten visat sig eventuellt kunna ge skador vidarebefordrar KOV detta till 
läkemedelsverket för kännedom.135 
 
 
ang. Antipigment creme 12 juli 2005 
Konsument trollhättan sänder in en anmälan mot en antipigment creme som en konsument 
köpt på en större varuhuskedja. Användning av produkten enligt medföljande föreskrifter har 
orsakat sår i ansiktet hos konsumenten. Pigmentfläckarna har inte reducerats på det sätt som 
utlovats i reklamen för denna produkt. Såren har krävt att konsumenten fått uppsöka läkare. 
Konsumentverket översände även denna anmälan till läkemedelsverket för kännedom och 
eventuell handläggning136  
 
 
ang. Hårborttagning med laser 29 oktober 2001 
En konsument skriver till KOV att hon blivit behandlad på en viss klinik för generande 
hårväxt. Detta har ej fungerat med de 5-6 behandlingar som kliniken utlovat, kunden tröttnade 
efter ca 25 behandlingar utan resultat. Konsumenten vill med brevet göra verket uppmärksamt 
på att denna klinik kanske inte är seriös, och hänvisar till att fler kan ha råkat ut för samma 
sak. Hon antydde själv i sitt brev att det kändes genant och olustigt att behöva ta upp sin 
hårväxt till bevisning i en tvisthandläggning. Konsumenten kan inte kräva pengar tillbaka, då 
allt för lång tid förflutit för att ärendet skall kunnas ta upp i ARN.137 

                                                   
135 Konsumentverkets arkiv  Brev från privatperson till KOV 4 augusti 2005 
136 Konsumentverkets arkiv  Brev från Trollhättan Stad konsumentvägledning till KOV 12 juli 2005 
137 Konsumentverkets arkiv  Brev från privatperson till KOV 29 oktober 2001 
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8. Analys  
 
 
I varje kommun bör det finnas en konsumentvägledare som har kontinuerlig kontakt med 
Konsumentverket. De utbyter information om vad som pågår i samhället, vilka influenser och 
problem som kan tänkas finnas. Konsumentverket och konsumentvägledare har information 
till konsumenterna så som informationsblad och upplysning om så önskas.  
KOV noterar en problematik från en enskild men tar sig inte an saken. Dessa enskilda ärende 
hänvisas till konsumentvägledaren för personlig rådgivning.  
 
I Konsumentverkets informationsblad om konsumenttjänstlagen står det att läsa: 
 
Lagen gäller inte:   
Vid behandling av personer eller levande djur t ex hos frisören eller när du anlitar veterinär. 
138 

 
Om man jämför detta med vad som står i SFS 1985:716 Konsumenttjänstlagen 1 § nämligen: 
 
Lagen gäller: 
Arbete på lösa saker, dock ej behandling av levande djur  
 
Termen sak används även för levande ting, exempelvis husdjur, men inte för människor. 
Därför är just levande djur undantaget i 1 § KtjL 139 
Det är preciseringen som konsumentverket gjort som skiljer sig:  
Vid behandling av personer, ex hos frisören eller när du anlitar veterinär.  
Detta är tillagt och det som skiljer de båda källorna åt är just detta. Två olika formuleringar, 
som kan göra att tolkningen går isär. Nu är det ju så att en lag gäller före ett informationsblad 
om lagen, men tolkningen är ju gjord. Om konsumentverket valt att tolka KtjL på detta sätt så 
varför gör då inte ARN likaså. ARN använder ju Konsumenttjänstlagen analogiskt då ett fall 
rör behandling av person. Var det så man skulle uttolka informationsbladet, att 
analogitolkning ändå var möjlig?  
Vi uppfattade det inte så. När vi studerade propositionen och SOU bakom KtjL, var det tydligt 
att lagen inte skulle tolkas analogt för behandling av personer. Man gjorde endast en eventuell 
möjlighet till att bygga ut lagen om behov fanns, men vad man menade framstod inte klart.  
 
Skönhetsvård som utförs av en näringsidkare på konsument blir inte tillämpliga ur ett 
perspektiv från KtjL. Inte heller hamnar de under kosmetikadirektivet. Kan man då verkligen 
säga att syftet med KtjL har uppfyllts ”att få en samlad lagreglering rörande tjänster av stor 
praktisk och ekonomisk betydelse, att stärka konsumenternas ställning inom service”.  
Det står faktiskt även i propositionen att lagen inte skall omfatta behandling av personer. 
Frisörtjänster ges t o m som ett exempel på en tjänst som ej skall omfattas. I SOU kommer Ulf 
Bernitz team fram till att möjligen bör KtjL byggas ut senare. Vi anser att det är hög tid för 
detta. En viss öppning för analogitolkning i KtjL kan man förvisso läsa om i SOU men vi 
uppfattar denna som en möjlighet inom den dispositiva rätten, dvs alltså inte i ett förhållande 
B2C. Det framgår att doktrin och rättstillämpning får ta ställning till detta. 
 

                                                   
138 Konsumentverkets infomationsblad om konsumenttjänstlagen 2005 sid  
139Agell & Malmström ”Civilrätt” sid. 75  
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Vi vill här även göra en genusbetonad reflektion om att den problematik vi tagit upp angående 
att konsumenttjänstlagen inte gäller för tjänster på person.  
Utredningen till KtjL var medveten om att tjänster på person som t ex skönhetsbehandlingar 
fanns men ansåg inte nödvändigt att de skulle omfattas av lagen. Det kan antagas att den 
största andelen konsumenter för dessa tjänster då den skrevs 1972 var kvinnor. Vi antar att så 
även är fallet idag. I den ursprungliga utredningen till KtjL fann vi att det endast ingick män. 
Visserligen tillkom ytterligare två sakkunniga under utredningens gång varav en var kvinna. 
Den utbyggnad som skett av KtjL berör området småhusentreprenader, som vi anser i största 
mån utgör ett manligt yrkesområde och intresse. Enligt nuvarande lagstiftning finns ett bättre 
skydd för materiella ting än för kroppslig behandling. Detta ifrågasätter vi. 
 
KtjL vars syfte var att utgöra en samlad lagstiftning för tjänster har inte byggts ut till att 
omfatta ex behandling av person. Då dessa tjänster ökat mycket kraftigt under en 10-års 
period ser det ut som lagstiftarna inte förstått att detta utgör en möjlig problematik och i 
förebyggande avseende reglera detta. Risken är att det skall behövas ett antal mycket 
allvarliga händelser där personer som lidit skada riskerar men för livet innan detta tas på 
allvar och en lagändring sker.  
  
 
Ur marknadsrättslig synpunkt finner vi att det är märkligt att dessa tjänster, som riktar sig till 
konsument, inte direkt omfattas av konsumentskyddande lagstiftning. Vad beträffar 
marknadsföringen av dessa tjänster kan man visserligen falla tillbaka på MFL 6 § om 
vilseledande om det visar sig att tjänsterna inte uppfyller det som kommersiellt utlovats.  
 
Även om en reklamkampanj som vänder sig till konsumenter skall vara vederhäftig så är det 
ändå bevisligen så, att så inte alltid är fallet. En KoH-produkt skall vara registrerad hos 
läkemedelsverket om den skall säljas på den svenska marknaden. Bevisligen är det så, att så 
inte alltid är fallet. Ibland kommer konsumenterna komma i kontakt med produkter som inte 
uppfyller samhällets krav och då räknar man med att det finns en lagstiftning som skall 
skydda den drabbade konsumenten när en skada väl inträffat. Den förebyggande regleringen 
som sker hos myndigheters föreskrifter har i sådant fall ej fungerat och nu vänder man sig till 
den allmänna lagstiftningen. Där får man hänvisningen att lagen ej gäller i just fallet 
skönhetsvård. Detta är problematisk och inte en önskvärd situation. 
 
Man kan konstatera att samhällsstrukturen har förändrats. Vi konsumenter köper mer och mer 
varor och tjänster, vissa är mer Shopaholics än andra.  
När man ser SCB:s statistik om tjänster inom skönhetsvård förstår man att många fler 
konsumenter köper hudvårdsrelaterade tjänster. Den potentielle andelen skadade personer 
ökar antagligen i och med detta uppsving inom branschen.  Kompetensen inom skönhetsvård 
varierar. Efter samtal med ett antal kunniga inom branschen har vi förstått att det finns ett 
visst antal oseriösa hudvårdsterapeuter ute på marknaden. Eftersom det inte krävs någon 
legitimation eller certifikat inom denna yrkeskår är det svårt att veta vad fackmässighet 
innebär inom denna bransch. Ibland är säkerheten i den utförda tjänsten lika bristande som 
kunskapen. Det verkar bli en skälig eller oskälighets fråga, som avgör vad man kunde 
förvänta sig av den utförda tjänsten. De utförda tjänsterna inom vårt avgränsade område 
inkluderar oftast en, eller flera produkter av kemisk art. Det har under vår arbetsgång 
framkommit att det finns omfattande föreskrifter, speciallagstiftning för KoH-produkter. 
Dessa bygger på ett EU-direktiv (kosmetikadirektivet). Dessa är mycket detaljrika på farliga 
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och icke farliga ingredienser. De beskriver märkningsregler och registreringsförfaranden för 
KoH-produkter.    
INCI-kod systemet innebär för vissa en djungel av komplicerade kemiska ämnesnamn. 
Genomsnittsprodukten innehåller ca 15 ämnen = 15 INCI koder.140 Problematiken här anser 
vi är att systemet inte uppdaterats på drygt 10 år och att risken för att vissa ämnen ej märks på 
produkten kan leda till att en allergisk konsument ej uppfattar innehållet. Det kan även 
innebära att när ett farligt kemiskt ämne uppdagas vet man inte i vilka produkter det finns på 
markanden 
 
Vill en näringsidkare eller konsument ta reda på vad som gäller kring KoH-produkter är detta 
inte det lättaste att hitta. 
Förordningen om kosmetiska och hygieniska produkter är inget som lätt kan slås upp i en 
lagbok eftersom de inte finns medtagen i vare sig Sveriges lagar (den röda) eller Sveriges 
rikes lag (den blå). Man kan visserligen finna den elektroniskt under förutsättning att man 
känner till lagens fullständiga namn eller SFS nummer.  
  
Det har blivit populärt att smycka kroppen med tatueringar. Tidigare var kunderna killar i 18-
25-årsåldern, men numera kommer kunderna från alla åldrar och socialgrupper. Det har blivit 
vanligt att tjejer tatuerar sig. Kunden skall dock ha uppnått en ålder av 18 år .141 
Det finns dock ingen kontroll för produkter/färger som man injicerar in i kroppen som liknar 
den man har för KoH-produkter som man smetar på utanför kroppen. Kosmetikadirektivet 
gäller de produkter som man använder utvärtes och ej de produkter som kan komma att 
användas invärtes säger Karin Thoran från kemikalieinspektionen. 142 
 
I kosmetikadirektivet står det i 1:a Artikeln: 
1. Med kosmetisk produkt avses ämnen eller beredningar som är avsedda att appliceras 
utvärtes på olika yttre partier av kroppsdelar…143 
 
Fotbollsspelaren Fredrik Ljungberg drabbades av svåra smärtor i ljumskarna våren 2005. Det 
blev många och långa läkarundersökningar utan att man kunde finna orsaken till de mystiska 
smärtorna. Till slut undersöktes lymfkörtlarna och man upptäckte att flera av dem var 
inflammerade. Senare visade det sig att det rörde sig om blyförgiftning – orsakade av 
Ljungbergs tatueringar.144   
Att pierca eller tatuera sig innebär alltid en hälsorisk, eftersom kroppens eget skydd i form av 
hud eller slemhinnor punkteras. Några oönskade effekter av tatuering och piercing kan vara 
olika slags infektioner, allergier, skador i munhåla eller ärrbildningar.145 Visserligen är detta 
något man kan antagas frivilligt ha utsatt sig för, varför det bör ställas höga krav på dem som 
utför tjänsterna både vad gäller hygien och information till konsumenten om möjliga risker. 
T.ex. anser narkosläkare det som mycket olämpligt att ha en fylld tatuering placerad på nedre 
delen av ryggen. Det kan konkret innebära att kvinnor p.g.a. detta nekas ryggmärgsbedövning 
vid förlossning då det ej anses som säkert att föra en injektionsnål genom tatueringens 
färglager och in i ryggmärgen. 
 

                                                   
140 Läkemedelsverkets rapport 2004 
141 Beskrivning av yrket tatuerare från arbetsmarknadsverket på deras hemsida www.ams:se  
142 Rån och Rön som nätupplaga 3 maj 2006 www.radron.se 
143 Se kosmetikadirektivet. 
144http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6107&a=400366&printerfriendly=true&&shortVersion=true&kopiera=fals  
145 www.socialstyrelsen.se 
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Socialstyrelsen kommer visserligen med rekommendationer för tatueraryrket men när det 
gäller behandlingen och instrumenten är det tatueraren själv som har ansvaret.146 Vi anser att 
ordet bör i dessa rekommendationer ska ersättas med skall och ges en högre status än 
allmänna råd. 
Det är ju inte svårt att första att det finns potentiella risker med en tatuering. Allergi, 
förgiftning eller att bli smittad av en sjukdom som exempelvis hepatit är några. Efter den 
information vi fått av Socialstyrelsen är risken dock liten i Sverige, men den finns där. 
 
Vi konstaterade tidigare att fler och fler går och gör en tatuering idag. Detta innebär  
antagligen att fler och fler kommer att ångra sina tatueringar. Vanliga motiv kan vara namn på 
sin älskade eller till och med en bild. De som ångrar sig kan med hjälp av laser ta bort den 
oönskade tatueringen. Här finns flera potentiella risker. Man får idag hoppas att man hamnat 
hos en seriös laserhanterare, eftersom det inte krävs något specifkt certifikat för att få använda 
laser. Denna togs bort då den ansågs konkurrenshämmande (se avsnitt 5.4)  
 
Läkemedelsverket gör visserligen ett antal stickprovskontroller.  Vi konstaterar av deras egna 
uppgifter om antalet kontroller i förhållandet till antalet inkomna anmälningar, att de flesta 
kontroller inte sker spontant utan pga. att man fått en anmälan eller indikation om problemet. 
 
Vidare ser vi en problematik i att kontrollen av denna verksamhet delas upp på olika 
myndigheter beroende på vad som berörs. Ett större hudvårdsföretag som t ex utför 
laserbehandlingar, hudvård, piercing och kosmetisk tatuering får därför ingen samlad kontroll, 
av sitt eget kontrollansvar. Socialstyrelsen som ansvarar för kontrollen av själva 
verksamheten, som operativt genomförs av kommunerna, KoH-produkter kontrolleras av 
läkemedelsverket med undantag för tatueringsfärger som regleras av kemikalieinspektionen. 
KemI har även tillsynen för piercingsmyckenas metaller och slutligen myndigheten SSI, vad 
gäller laser. Vi har fått uppfattningen att kompetensen hos dessa myndigheter är stor, men vi  
har funnit det svårt och det tog lång tid att hitta rätt information inom specifikt område. Vi 
drar därför slutsatsen att konsumenten blir utelämnad till den information som näringsidkaren 
tillhandahåller.   
 
Vi hittade inte ett enda rättsfall som handlade om utförd tjänst inom skönhetsvård, i hovrätt,  
HD eller i förvaltningsdomstol. En problematik som framkom under samtal med SSI var att 
de flesta av felbehandlingar inom deras område (laser) är av sådant slag att man uppsöker akut 
vård. Inom sjukvården råder sekretess. Många patienter låter sina eventuella skador läka ut 
innan de börjar undersöka sina rättigheter. Den civila processen kan uppfattas komplicerad 
och kostsam, dessutom finns det inget anpassat lagrum för dessa tjänster. Vi tror att det finns 
ett potentiellt mörkertal inom detta område då många inte orkar gå vidare i detta och deras 
skador inte längre är besvärande. Det kan även visa sig genant för kunden då behandlingarna 
kan ha varit av känsligt karaktär. Rättelsen når aldrig allmän domstol. Detta är inte ett 
specifikt problem inom skönhetsvård utan över lag konsumenträttsliga frågor. 
 
Detta har lett till att det finns få vägledande domar, prejudikat, som visar hur de 
konsumenträttsliga lagarna ska tolkas. Därmed försvåras också det vardagliga rådgivande 
arbetet i konsumentfrågor. Det finns flera skäl för en konsument att avstå från en 
domstolsprövning. Dels riskerar man att tvingas betala motpartens rättegångskostnader om 
man förlorar målet. En lösning på detta problem skulle vara att KO för talan för den enskilde 

                                                   
146 Beskrivning av yrket tatuerare från arbetsmarknadsverketpå deras hemsida www.ams.se 2007-03-17 
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konsumenten i vissa specifika viktiga fall för att få vägledande avgörande inom domstol. KO 
skulle gå in som ombud och ta på sig processens kostnader.147  
Vad som gäller produktansvaret idag är en annan gåta. Vi har inte hittat några rättsfall 
gällande produktansvar på detta område förutom hos ARN. Tittar man i marknadsdomstolens 
genomförda förhandlingar finns det ett antal fall inom PSL:s område, rörande leksakers 
säkerhet, ex utformning som kan anses ha säkerhetsbrist hos produkt. Det märkliga är att det 
inte finns några fall som gått till process efter 2005, då marknadsdomstolen ej längre har 
behörighet i PSL frågor. Tillsynen finns fortfarande hos konsumentverket. 
Förvaltningsdomstolarna, där dessa frågor numera skall behandlas, har så vitt vi vet inte tagit 
upp ett enda fall. 
Ett exempel på hur ett ärende kunde se ut när det handlades i marknadsdomstolen är MD 
2003:39 Produktsäkerhet. Säljförbud har meddelats för två cigarettändare. 
Vi ställer oss frågan, finns det inga säkerhetsbrister i samhället sedan 2004 som skulle ha nått 
domstol ?  
 
En annan aspekt av mörkertalet utav redovisade problem är att näringsidkare normalt inom 
KtjL har rätt att avhjälpa felet 20 §. Därför kan man anta att antalet felaktiga tjänster inte 
kommer till kännedom. Vi förutsätter att de flesta näringsidkare har en seriositet och väljer att 
avhjälpa felet i den mån detta befinns möjligt. Vi ser dock problem just vad gäller fysiska 
skador, läkande eller bestående, och möjligheten att få en ersättning för dessa.  
 
En konsument som drabbats av en felaktig utförd tjänst och som vill ha upprättelse kan idag 
vända sig till ARN och få en förenklad rättslig prövning, då de analogivis använder KtjL på 
dessa typer av tjänster, dock som vi ser det på felaktiga grunder.  
Konsumenttjänstlagen skall normalt sett inte omfatta denna typ av tjänster. Det beskrivs 
tydligt i förarbetena till KtjL. Vi tycker precis som ARN att dessa tjänster borde inkluderas av 
KtjL, eller ännu bättre omfattas av en särskild lagstiftning som berör skönhetsverksamhet. 
Kanske borde det finnas tydliga yrkestitlar som talar om vilken utbildning, behörighet man 
har.  
 
Som det ser ut idag rent rättsligt baserat på den svenska rättskällehierarkin och avsaknaden av 
rättspraxis från prejudikatinstans på området, ser vi bara en utväg för kvinnan i vår hypotes 
(beskriven i problemformuleringen) och det är skadeståndslagen.  
Där har konsumenten dock förlorat sitt skydd som konsument, och det blir hon som skall föra 
talan och bevisa att pigmentfläckarna verkligen förvärrats av behandlingen, att inget annat 
kunnat påverka utvecklingen i hennes hud. Omvänd bevisbörda drabbar konsumentens 
möjlighet till upprättelse. 
Vi anser att det finns tillräcklig dokumentation som indikerar att det är hög tid för en 
utvecklad eller förnyad lagstiftning vad gäller skönhetsbehandlingar. 
 
Kommissionen anser att ett bra konsumentskydd på EU-nivå är en av förutsättningarna för 
den gemensamma marknaden och de fyra friheterna. Vi får hoppas att målen för 
konsumentpolitiken inom EU infinner sig nämligen: 
 
Att stärka  konsumentorganisationernas roll i EU och ge konsumenterna en starkare röst 
Efterstäva en hög hälso- och säkerhetsnivå inom EU 
Skydda konsumenternas ekonomiska intressen 

                                                   
147Riksdag  & Departement ”Ombudsman får hjälpa konsumenter i domstol” nr 19, 1997 
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Till sin hjälp skall konsumenterna ha ett regelverk som ger ett grundskydd. De ska också ha 
tillgång till information som upplyser om deras rättigheter.148 
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Bilaga 1      
      LVFS 2004:12 
Vägledande lista över produkter som betraktas som kosmetiska och  
hygieniska produkter 
01 Kräm, emulsion, lotion, gelé och olja till huden 
A Hudkräm, emulsion, lotion, gelé och olja 
B Ansiktsvatten 
C Rengöringskräm och ”scrub”-kräm 
D Cerat 
E Övrigt 
02 Ansiktsmasker 
03 Färgat underlag 
A Make-up (flytande, kräm, stick, kastanjevatten, gelbrons) 
B Rouge (puder, kräm, stick) 
C Övrigt 
04 Puder 
A Ansiktspuder 
B Talkpuder 
C Barnpuder 
D Övrigt 
05 Tvål 
A Tvål (fast och flytande) 
B Flytande duschpreparat och skumbad 
C Övrigt 
06 Parfymprodukter 
A Parfym, Eau de Toilette, Eau de Cologne 
B Rakvatten 
C Övrigt 
07 Badprodukter 
A Badsalt, badolja 
B Övrigt 
08 Hårborttagningsprodukter 
A Hårborttagningsprodukter 
B Övrigt 
09 Transpirationsmedel 
A Deodoranter 
B Antiperspiranter 
C Övrigt 
10 Hårvårdsprodukter 
A Permanent 
B Fixering 
C Hårfärg med oxidation 
D Enkomponent hårfärg (toning) 
E Tonande läggningsmedel 
F Blekmedel (blondering) 
G Väteperoxid 
H Läggningsmedel (vätskor, gelé, skum och spray) 
I Hårschampo 
J Balsam, rinse, inpackning och andra hårkurer 
K Hårvatten, -kräm, -olja 
L Övrigt 
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11 Rakprodukter 
A Raktvål, rakkräm och rakbalsam 
B Övrigt 
12 Ögonsmink och deras borttagningsprodukter 
A Ögonskugga 
B Maskara, eyeliner, kajal, ögonbrynspenna 
C Rengöringsprodukter för ögonsmink 
D Övrigt 
13 Läppstift m.m. 
A Läppstift, läppglans, läpplinjepenna 
B Övrigt 
14 Munvårdsprodukter 
A Tandkräm och -pasta 
B Munvatten och -spray 
C Övrigt 
15 Nagelprodukter 
A Nagellack 
B Nagellackborttagningsmedel 
C Nagelstärkare 
D Nagelbandskräm och nagelkräm 
E Övrigt 
16 Intimhygienprodukter 
A Intimhygienkräm och -spray 
B Övrigt 
17 Solskyddsprodukter 
A Solskyddsmedel med och utan solfilter (gel, kräm, lotion, stick) 
B Övrigt 
18 Brun utan solprodukter 
A Brun utan solkräm, -lotion m.m. 
B Övrigt 
19 Blekmedel för hud 
A Kräm för blekning av hud 
B Övrigt 
20 Antirynkprodukter 
A Antirynkprodukter 
B Övrigt 
21 Övriga produkter 
Användarkategori 
Den huvudsakliga användningen av produkten anges som 
E Egen yrkesmässig användning 
K Överlåtelse för konsumentbruk 
Y Överlåtelse för yrkesmässig användning 
Ö Övrigt149 

                                                   
149 LVFS 2004:12 
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Bilaga 2                                                                                                            
Enheten för  kosmetika och hygienprodukter                                    datum 2007-03-21   Dnr:332:207/xyz 

 

 

 

 

 

Företags-och produktanmälan till kosmetikaregistret 

Läkemedelsverket har blivit uppmärksammat på att följande produkter finns på marknaden… 

 

Läkemedelsverket kan inte finna att dessa produkter finns anmälda till registret över kosmetika 
och hygienprodukter. Verket vill därför påminna om anmälningsskyldigheten enligt 
Läkemedelsverkets föreskrifter om kosmetiska och hygieniska produkter LVFS 2004:12, 5-13 §§.  

Om det är Ni som tillverkar eller för in produkterna till Sverige måste anmälan göras senast den 
datum2007, av samtliga produkter. 

Om Ni inte tillverkar eller för in produkterna till Sverige, vill vi inom samma tid få uppgift om 
vilket svenskt företag som Ni köper produkterna ifrån.  

Var vänlig använd ovanstående diarienummer vid besvarandet. 

Enligt 26 kap.9 § miljöbalken (1998:808) får Läkemedelsverket meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i enskilda fall för att föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska 
efterlevas, detta får förenas med vite enligt 26 kap.14 §.  

På Läkemedelsverkets vägnar 
  
Kopia till: 
       150   

 

 

                                                   
150  ”Företags-och produktanmälan till kosmetikaregistret”Bifogat i e-mail av Läkemedelsverket, Monica  Tammela  
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Bilaga 3 
 
Enheten för kosmetiska och hygieniska produkter  Beslut 
 
     Datum -- -- --            dnr: XX-x 
 
 
 
 
 
 
Försäljning av …..  
 
Beslut 
xy föreläggs vid vite om xy kr att upphöra med all försäljning av xy 
Författningsrum 
26 kap, 9, 14 och 26 §§ miljöbalken. 
Läkemedelsverkets föreskrifter om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i 
kosmetiska och hygieniska produkter (LVFS 1993:2, ändrad och omtryckt genom LVFS 
2003:5 därefter ändrad genom LVFS 2004:13, 2004:18, 2005:4 och 2005:13) bilaga 2, del 1, 
referensnr. xy. 
Redogörelse för ärendet 
Läkemedelsverket informerades ….. 
Motivering 
Enligt referensnr. xy, bilaga 2, del 1 i Läkemedelsverkets föreskrifter om förbud och 
begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter(LVFS 1993:2, 
ändrad och omtryckt genom LVFS 2003:5) är xy endast tillåtet i xy. All annan användning är 
således förbjuden. 
xy  
Läkemedelsverket finner med anledning av det ovan anförda att xy vid vite om y kr, skall 
föreläggas att upphöra med all försäljning av xy  
 
Hur man överklagar: 
till Stockholms tingsrätt,Miljödomstolen, se bilaga. 
 
 
På Läkemedelsverkets vägnar: 
 
Enhetschef                                                            apotekare 
 
Bilaga. Hur man överklagar till Stockholms tingsrätt, miljödomstolen 
 
Kopia till: xy Läkemedelsverket 
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Bilaga 4 
Produktsäkerhetslagen – TJÄNSTER  
Enligt 23 § produktsäkerhetslagen ska en näringsidkare underrätta tillsynsmyndigheten när 
denne får vetskap om en farlig vara eller tjänst som han/hon tillhandahåller eller har 
tillhandahållit. Det är viktigt att frågorna nedan besvaras så fullständigt som möjligt för att 
tillsynsmyndigheten ska kunna göra en korrekt riskvärdering. Ifyllt formulär ska skyndsamt 
sändas till tillsynsmyndigheten.  
 
Anmälare:  
Namn:_________________________________________  

Adress:________________________________________  

Tel.nr.: ________________________________________  

E-post:________________________________________  

Om tjänsten  
Typ av tjänst:___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

Vem har utfört tjänsten?___________________________________________________________  

Adress:_____________________________ Tel.nr.:________________  

Beskrivning av risk  
Typ av skada:___________________________________  

Antal inträffade skador: [___ ]  

Antal tillbud: [___ ]  

Antal reklamationer: [___ ]  

Beskrivning av felet:_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  

Spårbarhet  
Hur många tjänster/arbeten av denna typ har utförts? [______ ]  

Utgör tjänsten ett led i en större verksamhet (t.ex. franchising)? Ja ❒  

Nej ❒  

Om ja, vem är huvudleverantör?____________________________________________________  

Har tjänsten utförts utanför Sverige? Ja ❒ Nej ❒ Vet ej ❒  
Om Ja, vilka länder?______________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
2 
Vidtagna åtgärder  
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Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att förebygga risk för 
konsumenter.___________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
___  

Övrig relevant information:  
______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skicka blanketten tillsammans med eventuella bilagor till:  
Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad  
eller till annan berörd myndighet.  
Om du har programmet Adobe Acrobat Distiller, kan du även skicka blanketten via e-
post:konsumentverket@konsumentverket.se.151 
 
 

                                                   
151 Blankett för  underrättelse av farliga tjänster” finns att hämta på Konsumentverkets hemsida 


