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1. Sammanfattning 

 
Kontroll har genomförts av företag som säljer personlig skyddsutrustning via internet. I 
huvudsak har skyddshandskar mot kemikalier, skyddshandskar och skyddskläder mot 
hetta och flamma, svetshandskar och hörselskydd granskats. Även viss annan personlig 
skyddsutrustning har granskats vid misstanke om brister. 
 
469 svetshandskar, skyddshandskar mot värme och skyddshandskar mot kemikalier hos 
21 företag granskades. Tolv av företagen sålde skyddshandskar som hade brister, 
huvudsakligen i form av felaktig kategorisering vilket innebär att handskarna inte 
genomgått typkontroll hos ett anmält organ. Sammanlagt fanns brister hos 33 olika 
svetshandskar, fyra olika skyddshandskar mot värme och nio olika skyddshandskar mot 
kemikalier. I samtliga fall har frivilliga åtgärder vidtagits av företagen. I de flesta fall har 
skyddshandskarna utgått ur sortimentet eller så säljs de som arbetshandskar utan 
skyddsfunktion. 
 
Samtliga sex provade typer av svetshandskar uppfyllde kraven på kromhalt, 
flamspridning, kontaktvärme och resistens mot små mängder smält metall. För fyra av 
sex typer av svetshandskar medföljde ingen bruksanvisning på svenska vid leverans. 
 
Samtliga fem provade skyddskläder mot hetta och flamma uppfyllde kraven på 
flamspridning, isolation mot låga och isolation mot strålningsvärme. 
 
Granskning har gjorts av 46 företag som marknadsför hörselskydd via Internet. Totalt 
granskades 646 hörselskydd. Från 24 av företagen begärdes dokumentation in för 91 
olika hörselskydd. Komplett dokumentation kom in för 39 av dessa varav 13 bedömdes 
ha brister. För 10 av skydden har bristerna åtgärdats och övriga tre skydd har slutat 
säljas. Av de 52 skydd för vilka komplett dokumentation inte erhölls har 49 slutat säljas 
och övriga tre produkter säljs inte längre som hörselskydd. 
 
Fyra typer av skyddsskor och en skyddshjälm som granskades saknade  
CE-märkning. I samtliga fall har försäljningen upphört. 
 
Projektet visar att det fortfarande finns stora brister hos personlig skyddsutrustning som 
säljs på den svenska marknaden även om situationen i vissa fall blivit bättre när det 
gäller att uppfylla PPE-direktivets krav.  

 

2. Bakgrund 
 
Inköp av personlig skyddsutrustning sker i ökad utsträckning via butiker på internet. 
Försäljning via internet är en försäljningsform som avviker från traditionella 
försäljningsformer och där försäljningen oftast sker utan någon personlig kontakt mellan 
säljare och köpare.  
 
De butiker som säljer personlig skyddsutrustning via internet ändrar ofta 
produktsortimentet och det är inte ovanligt de har ett stort antal underleverantörer. 
Butikerna lagerför oftast inte själva produkterna utan beställer dem från sin leverantör i 
samband med beställningen från kunden. Produktsortimentet är ofta mycket spritt och 
butikerna har ofta endast en eller ett fåtal anställda. Detta sammantaget gör att många 
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saknar kunskap om vilka krav och regler som gäller inom de olika produktområdena.  
 
Innan köpet har köparen oftast ingen möjlighet att kontrollera och prova ut den 
personliga skyddsutrustningen eftersom den inte är fysiskt tillgänglig innan leverans. 
Det gör det svårt för köpare, konkurrenter och tillsynsmyndigheter att bedöma om 
produkterna uppfyller gällande krav. Många produkter med lågprisprofil importeras 
från länder, med låga produktionskostnader, som är belägna utanför EU. De har ofta 
bristfällig kunskap om de regler som gäller för att få sälja personlig skyddsutrustning på 
den europeiska marknaden. 
 
Att svetshandskar och skyddshandskar kontrollerades beror på att man vid 
marknadskontroll av dessa typer av handskar i Finland, Norge och Danmark funnit stora 
brister, bland annat avseende kategorisering, hos flertalet produkter på marknaden. 
Beträffande hörselskydd har tidigare projekt visat på brister bl.a. beträffande  
CE-märkning och bruksanvisning på svenska. 

 

3. Tillvägagångssätt  

 
En sökning gjordes på internet för att hitta företag som säljer personlig skyddsutrustning 
via internet.  Sökningen begränsades till butiker som hade en svensk hemsida. Sökning 
gjordes dels på personlig skyddsutrustning och dels på de enskilda produkterna. En 
sammanställning gjordes med uppgifter över företag som säljer personlig 
skyddsutrustning via internet. Den användes sedan som underlag vid genomgången. En 
genomgång av hemsidan gjordes på främst följande typer av personlig skyddsutrustning 
i kategori 2 och 3: 

 
 
 Skyddshandskar mot kemikalier, kategori 3 

 Skyddskläder och skyddshandskar mot hetta och flamma, kategori 2 och 3 

 Svetshandskar, kategori 2  

 Hörselskydd, kategori 2  
 

Andra typer av skyddsutrustning kontrollerades om det framgick tydligt av 
internetbutikens hemsida att produkten hade formella brister, exempelvis saknade  
CE-märkning eller hade fel kategorisering som innebar att produkterna inte genomgått 
typprovning hos ett anmält organ. 
 
I de fall Arbetsmiljöverket fann personlig skyddsutrustning som inte uppfyllde de 
formella kraven i föreskrifterna om utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7 
kontaktade vi per brev de företag som sålde produkten. De brister vi funnit redovisades 
för att företagen skulle få möjlighet att lämna synpunkter. I de fall det saknades 
tillräcklig information på företagens hemsida för att kunna bedöma om produkterna 
uppfyller de formella kraven i AFS 1996:7, begärde Arbetsmiljöverket in försäkran om 
överensstämmelse, bruksanvisning på svenska och i vissa fall typkontrollintyg. 
Arbetsmiljöverket har i några fall behövt skicka underrättelse om föreläggande för att få 
in begärd information. I samband med begäran har företagen fått information om vilka 
produktregler som gäller och vad marknadskontroll innebär. Om tillverkaren eller 
leverantören funnits i Sverige har kraven på åtgärder riktats mot dessa. 
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I vissa fall har dokumentation för samma hörselskydd begärts in från flera företag. 
Anledningen till detta var att det i tidigare marknadskontrollprojekt visat sig att både 
CE-märkta och icke CE-märkta versioner av samma skydd funnits på marknaden.   

 
Sex olika typer av svetshandskar, som uppfyllde de formella kraven, köptes in av SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på uppdrag av Arbetsmiljöverket. SP granskade 
märkningen och, om det fanns någon, medföljande bruksanvisning på svenska.  De 
egenskaper som provades på svetshandskar var kromhalt (EN420, pkt 4.3.3) , 
flamspridning (EN 407 pkt 5.1) kontaktvärme (EN 407 pkt 5.2) och resistens mot små 
mängder smält metall (EN 407 pkt 5.5). De egenskaper som provades för skyddskläder 
mot hetta och flamma var flamspridning (EN ISO 11612 pkt. 6.3), isolation mot låga 
 (EN ISO 11612 pkt. 7.2) och isolation mot strålningsvärme (EN ISO 11612 pkt. 7.3). 
 

4. Resultat 

 

Skyddshandskar 

I projektet granskades sortimentet av svetshandskar, skyddshandskar mot värme och 
skyddshandskar mot kemikalier hos 21 företag som säljer skyddshandskar via internet. 
Totalt granskades 469 skyddshandskar, men i flera fall såldes emellertid samma 
skyddshandskar av olika företag. Tolv av företagen sålde skyddshandskar som inte 
uppfyllde de formella kraven enligt föreskrifterna om utförande av personlig 
skyddsutrustning AFS 1996:7. Sammanlagt fanns brister hos 37 olika svetshandskar, fyra 
olika skyddshandskar mot värme och nio olika skyddshandskar mot kemikalier. I 
samtliga fall har frivilliga åtgärder vidtagits av företagen. I de flesta fall har skydds-
handskarna utgått ur sortimentet eller så säljs de som arbetshandskar utan 
skyddsfunktion. 
 
Den huvudsakliga bristen var felaktig kategorisering, vilket innebar att handskarna inte 
genomgått typkontroll hos ett anmält organ. För skyddshandskar med fel kategorisering 
har Arbetsmiljöverket inte begärt in försäkran om överensstämmelse och bruksanvisning 
på svenska, varför dessa dokument inte har granskats. I de fall vi begärt in försäkran om 
överensstämmelse, typkontrollintyg och bruksanvisning på svenska så har följande 
brister konstaterats: 
 

o Spårbarhet mellan typkontrollintyg och försäkran om överensstämmelse eller 
skyddshandske saknades 

o Brister i bruksanvisning, uppgifter saknades eller fanns inte översatta till svenska. 
 

Samtliga sex provade typer av svetshandskar uppfyllde kraven på kromhalt, 
flamspridning, kontaktvärme och resistens mot små mängder smält metall enligt 
klassangivelsen i märkningen på svetshandskarna. För fyra av sex typer av 
svetshandskar medföljde ingen bruksanvisning på svenska vid leverans. 
Arbetsmiljöverket begärde in bruksanvisningen från de återförsäljare som inte bifogat 
denna. Tre företag skickade in den begärda informationen och ett företag svarade att 
svetshandsken utgått ur sortimentet.  
 
En sammanställning av de skyddshandskar som bedömts ha brister samt de handskar för 
vilka kompletterande information inte kommit in redovisas i bilaga 1 tabellerna 1 – 3.  
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Skyddskläder mot flamma och hetta 

I projektet granskades sortimentet av skyddskläder mot hetta och flamma hos 13 företag 
som säljer skyddskläder via internet. Totalt granskades 125 skyddskläder mot hetta och 
flamma. Inga formella brister kunde konstateras. Bruksanvisning på svenska, 
typkontrollintyg och försäkran om överensstämmelse har inte begärts in och 
kontrollerats, endast informationen på återförsäljarens hemsida har granskats. 
 
Samtliga fem provade skyddskläder mot hetta och flamma uppfyllde kraven på 
flamspridning, isolation mot låga och isolation mot strålningsvärme. För en typ av 
skyddskläder medföljde inte bruksanvisning på svenska. När Arbetsmiljöverket begärde 
in bruksanvisningen från återförsäljaren valde denne att upphöra med försäljningen av 
skyddskläderna.  
 

Hörselskydd 

Granskning har gjorts av 46 företag som marknadsför hörselskydd via Internet. Totalt 
granskades 646 hörselskydd. I flera fall såldes emellertid samma produkt av olika 
företag. Från 24 av företagen begärdes dokumentation in för 119 skydd varav 91 var olika 
produkter. Komplett dokumentation kom in för 39 olika skydd. Samtliga av dessa hade 
bruksanvisning på svenska även om den var bristfällig i flera fall. Utifrån 
dokumentationen bedömdes 26 av de 39 skydden vara utan brister. För de 13 skydden 
med konstaterade brister har åtgärder vidtagits för 10. De övriga tre skydden har slutat 
säljas.  
 
 
De huvudsakliga bristerna var följande: 

 Namn, adress och identifikationsnummer för det anmälda organ som utfört 
typkontroll av skydden har inte uppgivits i bruksanvisningen, 

 Beskrivning av dämpvärden i bruksanvisningen var inte på svenska,   

 Bruksanvisningen saknade uppgifter som krävs enligt tillämpliga standarder. 

Av de 52 skydd för vilka komplett dokumentation inte erhölls har 49 slutat säljas, 
antingen som en följd av marknadskontrollen eller på grund av förändringar av 
sortimentet. Tre produkter säljs fortsättningsvis endast som headset.  
 
Några hörselskydd som förekommer både som CE-märkta och icke CE-märkta versioner 
har inte hittats. Däremot hittades en produkt där hörselkåporna saknade CE-märkning 
även om skydden genomgått typkontroll.  
 
En sammanställning av de hörselskydd som bedömts ha brister samt de skydd för vilka 
komplett information inte kommit in redovisas i bilaga 1 tabell 4. 
 

Övrig personlig skyddsutrustning 

Vid granskningen hittades fyra typer av skyddsskor och en skyddshjälm som 
Arbetsmiljöverket bedömde ha brister. Hjälmen saknade CE-märkning och 
återförsäljaren valde att sluta sälja hjälmen. För skyddsskorna begärde Arbetsmiljöverket 
in kompletterande information och återförsäljaren meddelade att skyddsskorna utgått ur 
sortimentet. 
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En sammanställning av den skyddsutrustning som bedömts ha brister samt den 
utrustning för vilka kompletterande information inte kommit in redovisas i bilaga 1 
tabell 5. 
 

4. Diskussion 
Erfarenheterna av detta och tidigare marknadskontrollprojekt visar att situationen 
gradvis blivit bättre när det gäller att uppfylla PPE-direktivets krav för hörselskydd t.ex. 
när det gäller CE-märkning samt svenska bruksanvisningar och innehållet i dessa. 
Däremot är kunskapen om delar av EU-regelverket fortfarande bristfällig hos såväl 
återförsäljare, importörer som tillverkare vilket visat sig i svårigheter att få in försäkran 
om överensstämmelse. I åtskilliga fall har man i stället skickat in typkontrollintyg 
utfärdade av anmält organ och först efter påpekande och information kommit in med 
försäkran. 
 
När det gäller skyddshandskar är situationen klart sämre med bland annat stora brister 
beträffande kategorisering och spårbarhet mellan handskar och typkontrollintyg. En stor 
andel svetshandskar på marknaden hade inte genomgått typkontroll hos ett anmält 
organ.  
 
Projektet har också visat på vissa oklarheter när det gäller tolkningen av direktivet. Det 
gäller uppdelning av bruksanvisningen i flera delar samt användande av enbart 
förkortningar och akronymer för att beskriva hörselskyddens dämpvärden. Dessa frågor 
har tagits upp i kommissionens PPE-arbetsgrupp och behöver tas upp i samband med 
revidering av aktuella standarder. 
 

5.  Slutsatser 
Även om situationen i vissa fall blivit bättre när det gäller att uppfylla  
PPE-direktivets krav så är slutsatsen att marknadskontrollen inte kan vara en 
engångsföreteelse utan behöver bedrivas kontinuerligt. Detta bland annat beroende på att 
det ständigt kommer in nya aktörer på marknaden vars kunskaper om gällande regelverk 
ofta är dåliga. Det finns därför också behov av bra och tillgänglig information inom 
området. Detta har beaktats genom att skapa en temasida på AV:s webbplats med 
information, riktad till tillverkare, importörer och återförsäljare, om vilka krav som ställs 
för att personlig skyddsutrustning ska få placeras på marknaden.  
 
Projektet har visat på brister när det gäller spårbarhet mellan produkt och 
typkontrollintyg. I flera fall anges tillverkarens produktnamn i typkontrollintyget medan 
importören säljer produkten under eget varumärke. För kommande projekt bedöms det 
därför som viktigt att alltid begära in typkontrollintyg för personlig skyddsutrustning i 
kategori 2 och 3.   
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Bilaga 1 – Sammanfattning av resultat från marknadskontrollen 

 

Tabell 1. Svetshandskar 

 

 Produkt* 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

1 Soft Touch® 
svetshandske 
(F-1024) 

 Soft Touch 
AB 

 A-butiken 

 emere AB 

Soft Touch 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

2 Soft Touch® 
svetshandske 
i getskinn 

 Soft Touch 
AB 

 A-butiken 

Soft Touch 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

3 Soft Touch® 
kromfri 
handske 

Soft Touch AB 
 

Soft Touch 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

4 Soft Touch® 
svetshandske 
i nötnarv 
(G43-2/6) 

 Soft Touch 
AB 

 A-butiken 

Soft Touch 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 
 

5 Soft Touch® 
svetshandske 
i nötnarv 
(VG-44) 

 Soft Touch 
AB 

 emere AB 

Soft Touch 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 
 
 
 

Frivillig 
rättelse. 
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 Produkt* 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

6 Soft Touch® 
svetshandske 
(G-1024) 

 Soft Touch 
AB 

 A-Butiken 

 emere AB 

Soft Touch 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

7 Soft Touch® 
hjortskinn 

 Soft Touch 
AB 

 A-Butiken 

Soft Touch 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

8 Protec® 
allround 
svetshandske 
(C-7060) 

 Soft Touch 
AB 

 A-Butiken 

 emere AB 

Soft Touch 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

9 Protec® 
svetshandske 
(42/6) 

Soft Touch AB Soft Touch 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

10 Protec® 
allround 
svetshandske 
(C-7010) 

 Soft Touch 
AB 

 A-Butiken 

Soft Touch 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

11 Protec® 
svetshandske 
(P68/FL-A) 

 Soft Touch 
AB 

 emere AB 

 JE Import  

Soft Touch 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 
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 Produkt* 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

12 Protec® 
svetshandske 
(P60/FL) 

Soft Touch AB Soft Touch 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

13 Svetshandske 
oxspalt/ 
oxnarv 
ofodrad 

AB Kurt A 
Johansson 

AB Kurt A 
Johansson 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Produkten har 
utgått ur 
sortimentet. 

 

Frivillig 
rättelse. 

 

14 Svetshandske 
oxspalt/ 
oxnarv 
ofodrad 

AB Kurt A 
Johansson 

AB Kurt A 
Johansson 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Produkten har 
utgått ur 
sortimentet. 

 

Frivillig 
rättelse. 

 

 

15 Svetshandske 
oxspalt/ 
oxnarv 
ofodrad 

AB Kurt A 
Johansson 

AB Kurt A 
Johansson 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Produkten har 
utgått ur 
sortimentet. 

 

Frivillig 
rättelse. 

 

16 Svetshandske 
i getnarv 
(52558) 

Grolls AB Grolls AB Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

17 Svetshandske 
i getnarv 
(52557) 

Grolls AB Grolls AB Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 
 

Frivillig 
rättelse. 
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 Produkt* 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

18 Svetshandske 
i nötnarv  

Grolls AB Grolls AB Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

19 Svetshandske 
i get och 
Nomex 

Grolls AB Grolls AB Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

20 Svetshandske 
Lionsafe 
Cuba 

Procurator AB Procurator 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

21 Svetshandske 
Swehand 
Viggo 

Procurator AB Procurator 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

22 Tigsvets-
handske 
Swehand 
Valle 

Procurator AB Procurator 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

23 Tigsvets-
handske 
kromfri 

 Procurator 
AB 

 Falbygdens 
skydds-
produkter 
AB 

 Protecty AB 

Procurator 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 



12 
 

 Produkt* 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

24 Argonsvets- 
handske 

Profa/ 
Horngren 

Profa 
Skydds- 
produkter 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

25 Svetshandske Profa/ 
Horngren 

Profa 
Skydds- 
produkter 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

26 Svetshandske
-5430 
Nötspalt 

 Profa/ 
Horngrens 

 Arbets- 
handsken 

House of Far 
East AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

27 Svetshandske
-5525 
Nötnarv 

House of Far 
East AB 

House of Far 
East AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

28 Svetshandske
-5620 Argon 
get 

 House of Far 
East AB 

 Arbets- 
handsken 

House of Far 
East AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

29 Svetshandske
-5621 Argon 
get 

 House of Far 
East AB 

 Arbets-
handsken 

House of Far 
East AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 
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 Produkt* 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

30 Svetshandske
/Arbetshand
ske-5524 
Nötspalt 

 House of Far 
East AB 

 Arbets-
handsken 

House of Far 
East AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll 
hos ett anmält 
organ. 

Frivillig 
rättelse. 

 

31 Svetshandske 
CCP 3199 

JE Import JE Import i 
Örnsköldvik 
AB 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Produkten har 
utgått ur 
sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

 

32 Svetshandske 
CCP 3133 

JE Import JE Import i 
Örnsköldvik 
AB 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Produkten har 
utgått ur 
sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

 

33 Svetshandske 
CCP 3137 

JE Import JE Import i 
Örnsköldvik 
AB 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Produkten har 
utgått ur 
sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

 

34 Svetshandske 
VS 53 

ESSKA.se 
Teknik AB 

Okänd Bruks-
anvisning på 
svenska 
saknades 

Frivillig 
rättelse 

35 Svetshandske 
GHTER 

SETON Sweden Okänd  Begärd 
information 
erhölls inte. 
Produkten har 
utgått ur 
sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

 

36 Svetshandske 
”heavy duty 
Regular” 

- ESAB AB Brister i bruks-
anvisningen. 
 

Frivillig 
rättelse. 
 

37  Tegera 17 - Ejendals AB Brister i 
märkning 

Frivillig 
rättelse 

* Artikelnummer angivet inom parentes i de fall produktnamnet är samma för flera produkter  
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Tabell 2. Värmeskyddshandskar 

 

 Produkt* 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

1 Värme-
skydds-
handske 
(575800) 

Profa/ 
Horngren 

Profa 
Skydds- 
produkter 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll hos 
ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

2 Värme-
skydds-
handske 
(575850) 

Profa/ 
Horngren 

Profa 
Skydds- 
produkter 
AB 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Produkten har 
utgått ur 
sortimentet. 

 

Frivillig 
rättelse. 

 

3 Värme-
skydds-
handske 
(553200) 

Profa/ 
Horngren 

Profa 
Skydds- 
produkter 
AB 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Produkten har 
utgått ur 
sortimentet. 

 

Frivillig 
rättelse. 

 

4 Värme-
skydds-
handske 
(507880) 

Profa/ 
Horngren 

House of 
Far East AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har 
inte genomgått 
typkontroll hos 
ett anmält 
organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

 

*Artikelnummer angivet inom parentes i de fall produktnamnet är samma för flera produkter 

 
  



15 
 

Tabell 3. Skyddshandskar mot kemikalier 

 

 Produkt 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

1 Soft Touch Flex 
nitrilhandske 

Soft Touch AB Soft Touch 
AB 

Felaktig 
kategorisering.  
Spårbarhet mellan 
handskar och 
typkontrollintyg 
saknades.  
 

Frivillig 
rättelse. 

2 Soft Touch Flex 
velouriserad 
nitrilhandske 

Soft Touch AB Soft Touch 
AB 

Felaktig 
kategorisering.  
Spårbarhet mellan 
handskar och 
typkontrollintyg 
saknades.  
 

Frivillig 
rättelse. 

3 Soft Touch Fix 
neopren- belagd 
latexhandske 

Soft Touch AB Soft Touch 
AB 

Felaktig 
kategorisering.  
Spårbarhet mellan 
handskar och 
typkontrollintyg 
saknades. 
  

Frivillig 
rättelse. 

4 Soft Touch svart 
neoprenhandske 

Soft Touch AB Soft Touch 
AB 

Felaktig 
kategorisering.  
Spårbarhet mellan 
handskar och 
typkontrollintyg 
saknades. 
  

Frivillig 
rättelse. 

5 Worksafe Chem 
60-650 

Procurator AB Procurator 
AB 

Brister i 
bruksanvisningen. 
 

Frivillig 
rättelse. 
 

6 Worksafe Chem 
40-615 

Procurator AB Procurator 
AB 

Spårbarhet mellan 
handskar och 
typkontrollintyg 
saknades. 
Brister i 
bruksanvisningen. 
 

Frivillig 
rättelse. 

7 Worksafe Chem 
40-619 

Procurator AB Procurator 
AB 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Produkten har 
utgått ur 
sortimentet. 

 

Frivillig 
rättelse. 
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 Produkt 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

8 Worksafe Clean 
65-634 

Procurator AB Procurator 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har inte 
genomgått 
typkontroll hos ett 
anmält organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 

9 Worksafe H 
65-485 

Procurator AB Procurator 
AB 

Felaktig 
kategorisering, 
handsken har inte 
genomgått 
typkontroll hos ett 
anmält organ. 
 

Frivillig 
rättelse. 
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Tabell 4. Hörselskydd 

 

 Produkt 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

1 Hörselkåpor 
Awak Bygel  

A-butiken i Sverige 
AB 

Soft Touch 
AB 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Produkten har 
utgått ur 
sortimentet. 

Frivillig 
rättelse.  

2 Hörselkåpor 
Awak Hop  

A-butiken i Sverige 
AB 

Soft Touch 
AB 

Begärd 
dokumentation 
erhölls inte. 

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet i 
samband med 
begäran om 
information. 

Frivillig 
rättelse. 

3 Hörselkåpor 
North 
MUSTANG EM-
4155  

• Honeywell 
 Safety Products 

• A-butiken i 
 Sverige AB 

• Soft Touch AB 

• House of Far 
 East AB 

North Safety 
Products 
Europe B.V 

 

Bruksanvisning 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur leverantörens 
(Honeywell) 
sortiment. 

Frivillig 
rättelse. 

4 Hjälmmonterade 
hörselkåpor 
North 
MUSTANG 
CLIPS EM-4157 
(BLÅ)  

• Honeywell 
 Safety Products 

• A-butiken i 
 Sverige AB 

• Soft Touch AB 

North Safety 
Products 
Europe B.V 

 

Bruksanvisning 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur leverantörens 
(Honeywell) 
sortiment. 

Frivillig 
rättelse. 

5 Hörselproppar 
North Decidamp  

 

• Honeywell 
 Safety Products 

• A-butiken i 
 Sverige AB 

• Soft Touch AB 

• House of Far 
 East AB 

North Safety 
Products 
Europe B.V 

 

Brister i bruks-
anvisning. 

Frivillig 
rättelse. 

 

6 Hörselproppar 
North DECI 
4200  

 

• Honeywell 
 Safety Products 

• A-butiken i 
 Sverige AB 

• Soft Touch AB 

North Safety 
Products 
Europe B.V 

 

Bruksanvisning 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur leverantörens 
(Honeywell) 
sortiment. 

Frivillig 
rättelse. 

 

 



18 
 

 Produkt 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

7 Hörselproppar 
North DECI 
4300 

 

• Honeywell 
 Safety Products 

• Soft Touch AB 

 

North Safety 
Products 
Europe B.V 

 

Bruksanvisning 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur leverantörens 
(Honeywell) 
sortiment. 

Frivillig 
rättelse. 

 

8 Hörselproppar 
North DECI 
4240 

 

• Honeywell 
 Safety Products 

• Soft Touch AB 

 

North Safety 
Products 
Europe B.V 

 

Bruksanvisning 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur leverantörens 
(Honeywell) 
sortiment. 

Frivillig 
rättelse. 

 

9 Hörselproppar 
North EP07 

 

• Honeywell 
 Safety Products 

• Soft Touch AB 

 

North Safety 
Products 
Europe B.V 

 

Bruksanvisning 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur leverantörens 
(Honeywell) 
sortiment. 

Frivillig 
rättelse. 

 

10 Hörselproppar 
NORTH CORD 
EP09 

 

• Honeywell 
 Safety Products 

• Soft Touch AB 

 

North Safety 
Products 
Europe B.V 

 

Bruksanvisning 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur leverantörens 
(Honeywell) 
sortiment. 

Frivillig 
rättelse. 

 

11 Bygelproppar 
North Light 
Band 

• Honeywell 
 Safety Products 

• Soft Touch AB 

 

North Safety 
Products 
Europe B.V 

 

Bruksanvisning 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur leverantörens 
(Honeywell) 
sortiment. 

Frivillig 
rättelse. 

 

12 Hörselkåpor 
North 
MOSQUITO 
EM-3144 
 
 

• Honeywell 
 Safety Products 

• Soft Touch AB 

 

North Safety 
Products 
Europe B.V 

 

Bruksanvisning 
erhölls inte. 

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

13 Hörselkåpor 
North 
CHALLENGER 
EM-6298 

• Honeywell 
 Safety Products 

• Soft Touch AB 

North Safety 
Products 
Europe B.V 

Bruksanvisning 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur leverantörens 
(Honeywell) 
sortiment. 

 

Frivillig 
rättelse. 
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 Produkt 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

14 Hörselkåpor 
North STEALTH 
EM-1282 

• Honeywell 
 Safety Products 

• Soft Touch AB 

North Safety 
Products 
Europe B.V 

Bruksanvisning 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur leverantörens 
(Honeywell) 
sortiment. 

 

Frivillig 
rättelse. 

 

 

15 Hörselkåpor 
North 
PHANTOM EM-
2262 

• Honeywell 
 Safety Products 

• Soft Touch AB 

North Safety 
Products 
Europe B.V 

Bruksanvisning 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur leverantörens 
(Honeywell) 
sortiment. 

Frivillig 
rättelse. 

 

16 Hörselproppar 
North COM-FIT 
(fem varianter) 

• Honeywell 
 Safety Products 

• Soft Touch AB 

North Safety 
Products 
Europe B.V 

Bruksanvisning 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur leverantörens 
(Honeywell) 
sortiment. 

Frivillig 
rättelse. 

 

17 Dispenser för 
hörselproppar 
North DECI 
4200 eller 
Decidamp (två 
varianter) 

• Honeywell 
 Safety Products 

• Soft Touch AB 

North Safety 
Products 
Europe B.V 

Bruksanvisning 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur leverantörens 
(Honeywell) 
sortiment. 

Frivillig 
rättelse. 

 

18 Hörselkåpor 

Hörselskydd 
med plexivisir 

Willab AB Husqvarna 
AB 

Brister i bruks-
anvisning.  
Produkten 
borttagen ur 
sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

 

19 Hörselproppar 
Alpine Music 
Safe Pro 

 

• Standard Audio 
 AB 

• Trumslagaren 
 online 

• Östmans musik 
 AB  

Alpine 
Hearing 
Protection, 
Neder-
länderna 

 

Brister i bruks-
anvisning. 

Frivillig 
rättelse. 

20 Hörselproppar 

Alpine Earplugs 
- SleepSoft 

• Starkey Sweden 
 AB 

• Medilink AB 

 

Alpine 
Hearing 
Protection, 
Neder-
länderna 

 

Brister i bruks-
anvisning. 

Frivillig 
rättelse. 
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 Produkt 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

21 Hörselproppar 
Alpine 
WorkSafe 

Medilink AB Alpine 
Hearing 
Protection, 
Neder-
länderna 

Begärd 
dokumentation 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur Medilinks 
sortiment. 

Frivillig 
rättelse. 

22 Hörselproppar 
Alpine FlyFit 

Medilink AB Alpine 
Hearing 
Protection, 
Neder-
länderna 

Begärd 
dokumentation 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur Medilinks 
sortiment. 

 

Frivillig 
rättelse. 

 

23 Hörselproppar 
Alpine 
PartyPlug 

Medilink AB 
Alpine 
Hearing 
Protection, 
Neder-
länderna 
 

Begärd 
dokumentation 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur Medilinks 
sortiment. 

Frivillig 
rättelse. 

 

24 Hörselkåpor 
Tector WAVE 
med plastbygel   

ESSKA Teknik Okänd Begärd 
dokumentation 
erhölls inte. 

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet i 
samband med 
begäran om 
information. 

 

Frivillig 
rättelse. 

 

25 Hörselkåpor 
Tector EURO 
med plastbygel   

ESSKA Teknik Okänd Begärd 
dokumentation 
erhölls inte. 

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet i 
samband med 
begäran om 
information. 

 

 

 

 

 

Frivillig 
rättelse. 
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 Produkt 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

26 Hörselkåpor LA 
3015 SHOT  

ESSKA Teknik Okänd Begärd 
dokumentation 
erhölls inte. 

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet i 
samband med 
begäran om 
information. 

 

Frivillig 
rättelse. 

 

27 Hörselkåpor LA 
3003 SHOT - 
med trådbygel   

ESSKA Teknik Okänd Begärd 
dokumentation 
erhölls inte. 

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet i 
samband med 
begäran om 
information. 

 

Frivillig 
rättelse. 

 

28 Hörselkåpor 
Kapsel-ear BGS  

ESSKA Teknik Okänd Begärd 
dokumentation 
erhölls inte. 

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet i 
samband med 
begäran om 
information. 

Frivillig 
rättelse. 

 

29 Hörselkåpor 
med mask och 
glasögon 

Harald Nyborg KB SAM Partner 
A/S, 
Danmark 

Hörselskydden 
saknade enligt 
uppgift CE-
märkning. 

Frivilligt säljstopp 
tills vidare. 

Frivillig 
rättelse.  

30 Elektroniska 
hörselproppar 
SonoCOMM1 

Lars Lehto hms 
Konsult 

Sonomax 
Technologies 
Inc. USA 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Företaget 
avvecklat och för-
säljning av 
produkten har 
upphört. 

 

Frivillig 
rättelse. 
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 Produkt 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

31 Hörselproppar 
SonoCustom 

Lars Lehto hms 
Konsult 

Sonomax 
Technologies 
Inc. USA 

Brister i bruks-
anvisning. 
Företaget 
avvecklat och för-
säljning av 
produkten har 
upphört. 

Frivillig 
rättelse. 

32 Elektroniska 
hörselproppar 
SonoHUNTER 

Lars Lehto hms 
Konsult 

Sonomax 
Technologies 
Inc. USA 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Företaget 
avvecklat och för-
säljning av 
produkten har 
upphört. 

 

Frivillig 
rättelse. 

33 Elektroniska 
hörselproppar 
SonoPCS500 

Lars Lehto hms 
Konsult 

Sonomax 
Technologies 
Inc. USA 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Företaget 
avvecklat och för-
säljning av 
produkten har 
upphört. 

Frivillig 
rättelse. 

34 Elektroniska 
hörselproppar 
SonoISL 

Lars Lehto hms 
Konsult 

Sonomax 
Technologies 
Inc. USA 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Företaget 
avvecklat och för-
säljning av 
produkten har 
upphört. 

 

Frivillig 
rättelse. 

 

 

 

35 Elektroniska 
hörselproppar 
SonoCOMM2 

Lars Lehto hms 
Konsult 

Sonomax 
Technologies 
Inc. USA 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Företaget 
avvecklat och för-
säljning av 
produkten har 
upphört. 

 

 

 

Frivillig 
rättelse. 
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 Produkt 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

36 Elektroniska 
hörselkåpor 
Elvex Aware 
Com-680 

• Profa skydds-
 produkter AB 

• House of Far East 
 AB 

• Wernamo 
 Förvaltning AB 

 

 

Elvex 
Corporation, 
USA 

Brister i bruks-
anvisning. 

Frivillig 
rättelse. 

37 Elektroniska 
hörselkåpor 
Elvex Quie 
Tunes Com-660 
 

• Profa skydds-
 produkter AB 

• House of Far East 
 AB 

• Wernamo 
 Förvaltning AB 

Elvex 
Corporation, 
USA 

Brister i bruks-
anvisning. 

Frivillig 
rättelse. 

38 Hörselproppar 
Elvex Quattro 
EP-415 med 
snöre 

Profa skydds-
produkter AB  

Elvex 
Corporation, 
USA 

Brister i bruks-
anvisning. 

Frivillig 
rättelse. 

 

39 Hörselkåpor 
Elvex UltraSonic 
HB 650 

• Profa skydds-
 produkter AB 
• Wernamo 
 förvaltning AB 

Elvex 
Corporation, 
USA 

Brister i bruks-
anvisning. 

Frivillig 
rättelse. 

 

40 Hörselkåpor 
Elvex Blue HB-
25 

• Profa skydds-
 produkter AB 
• Wernamo 
 Förvaltning AB 

Elvex 
Corporation, 
USA 

Brister i bruks-
anvisning. 

Försäkran om 
överensstämmelse 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

 

41 Hörselproppar 
Elvex Unifit EP 
101 

• Profa skydds-
 produkter AB 
• Wernamo 
 Förvaltning AB 

Elvex 
Corporation, 
USA 

Försäkran om 
överensstämmelse 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

 

42 Hörselproppar 
Elvex Quattro 
EP-412 

• Profa skydds-
 produkter AB 
• Wernamo 
 Förvaltning AB 
 
 
 
 
 
 

Elvex 
Corporation, 
USA 

Brister i bruks-
anvisning. 

Frivillig 
rättelse. 
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 Produkt 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

43 Hörselproppar 
Insta Mold 

Hörselexperten i 
Sverige AB 

E.A.R. Inc. 
USA 

Brister i bruks-
anvisning. 

Försäkran om 
överensstämmelse 
erhölls inte. 

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

 

44 Hörselproppar 
Insta Mold + 
Filter 

Hörselexperten i 
Sverige AB 

E.A.R. Inc. 
USA 

Brister i bruks-
anvisning. 

Försäkran om 
överensstämmelse 
erhölls inte. 

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

 

45 Hörselproppar 
Soft Ear 

Hörselexperten i 
Sverige AB 

Inter-
produkter 

Begärd 
dokumentation 
erhölls inte.  

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

 

46 Hörselproppar 
Hear Plugz 
universal 

Hörselexperten i 
Sverige AB 

E.A.R. Inc. 
USA 

Brister i bruks-
anvisning. 

Frivillig 
rättelse. 

47 Hörselproppar 
Combi Ear 

Hörselexperten i 
Sverige AB 

Inter- 
produkter 

Dokumentation 
för hörselskydd 
saknas. 

Säljs enbart som 
headset. 

Frivillig 
rättelse. 

 

48 Hörselproppar  
Soft Ear Sound 

Hörselexperten i 
Sverige AB 

Inter- 
produkter 

Dokumentation 
för hörselskydd 
saknas. 

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

 

49 Hörselproppar  
Ear Sound 

Hörselexperten i 
Sverige AB 

Earsound 
Customs, 
USA 

Dokumentation 
för hörselskydd 
saknas. 

Säljs enbart som 
headset. 

 

 

Frivillig 
rättelse.  
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 Produkt 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

50 Hörselkåpor  
med radio & 
mp3, HP-
MPS35K 

Jobtop AB,  Västskydd i 
Göteborg 

Begärd 
information 
erhölls inte. 

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

 

51 Hörselkåpor 
med radio, HP-
35K  

Jobtop AB Västskydd i 
Göteborg 

Begärd 
information 
erhölls inte. 

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

 

52 Hörselkåpor EP-
167 

Jobtop AB Västskydd i 
Göteborg 

Begärd 
information 
erhölls inte. 

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

 

53 Hörselkåpor EP 
104 

Jobtop AB Västskydd i 
Göteborg 

Begärd 
information 
erhölls inte. 

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet. 

 

Frivillig 
rättelse. 

 

54 Hörselkåpor EP 
106 

Jobtop AB Västskydd i 
Göteborg 

Begärd 
information 
erhölls inte. 

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

 

55 Hörselproppar 
Sako sound 
scope Xtra 

• Sako Sweden 
• Prylman 

Starkey 
Labs. Inc. 
USA 

Försäkran om 
överensstämmelse 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

 

56 Hörselproppar 
Sako sound 
scope 

• Sako Sweden 
• Prylman 

Starkey 
Labs. Inc. 
USA 

Försäkran om 
överensstämmelse 
erhölls inte. 

Produkten utgått 
ur sortimentet. 

 

Frivillig 
rättelse. 
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 Produkt 

 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister/ 
Kommentarer 

Åtgärder 

57 Hörselkåpor 
Mil-Tec 

Knivnet & 
Garderoben 

Okänd Begärd 
information 
erhölls inte. 

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet. 

Frivillig 
rättelse.  

 

58 Hörselproppar 
Neck Mike 
lättvikts 
hörselskydd H-
KB1 

Ladon AB Neckmike 
AB, Sverige 

Begärd 
information 
erhölls inte. 

Produkten säljs 
enbart som 
headset. 

Frivillig 
rättelse. 

 

 

 

 

59 Hörselkåpor Vic 
Firth  

• Svensk Musik 
 TTS AB 

• Ljus, Ljud och 
 Musik HB 

Vic Firth, 
USA 

Begärd 
information 
erhölls inte. 

Produkten 
borttagen ur 
sortimentet. 

 

Frivillig 
rättelse. 

 

60 Hörselkåpor 
Extreme 
Isolation 
Headphones  
 

Trumslagaren 
online 

Direct 
Sound, USA 

Brister i bruks-
anvisning. 

Frivillig 
rättelse. 
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Tabell 5. Övrig personlig skyddsutrustning 

 

 Produkt 
 

Återförsäljare Tillverkare/ 
importör  

Brister Åtgärder 

1 Skyddssandal 
med ståltåhätta 

AB Kurt A 
Johansson 

AB Kurt A 
Johansson 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Produkten har 
utgått ur 
sortimentet. 

 

Frivillig 
rättelse. 

 

2 Trucker lågsko AB Kurt A 
Johansson 

AB Kurt A 
Johansson 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Produkten har 
utgått ur 
sortimentet. 

 

Frivillig 
rättelse. 

 

3 Trucker känga AB Kurt A 
Johansson 

AB Kurt A 
Johansson 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Produkten har 
utgått ur 
sortimentet. 

 

Frivillig 
rättelse. 

 

4 Skyddstoffel 
med ståltåhätta 

AB Kurt A 
Johansson 

AB Kurt A 
Johansson 

Begärd 
information 
erhölls inte. 
Produkten har 
utgått ur 
sortimentet. 

 

Frivillig 
rättelse. 

 

5 Skyddshjälm 
cowboy TLPA 

Protecty 
Arbetskläder och 
skyddsutrustning 
AB 
 

The 
Lonesome 
Pine 

Hjälmen saknar 
CE-märkning. 
Produkten har 
utgått ur 
sortimentet. 

Frivillig 
rättelse. 

 

 
 




