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Giftfria leksaker och elektronik
Exponeringen av kemikalier ökar både på förskolan och i hemmiljön. Ett svenskt barn har
i genomsnitt 500 leksaker. Mjuka plastfigurer
innehåller ofta PVC och kan läcka mjukgörare.
Tungmetaller som bly kan finnas som stabilisatorer i PVC, men också i till exempel lödpunkter i
elektriska saker. Flyktiga och halvflyktiga ämnen,
som till exempel ftalater, avgår till luften och kan
sedan ansamlas i vanligt hushållsdamm. När saker slits, skavs också små partiklar av som hamnar dammet.

Eftersom barns kroppar inte är färdigutvecklade
är de mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det
gäller särskilt organsystemen som utvecklas efter
födseln, till exempel immunförsvaret och hjärnan.
Hjärnan är extra utsatt eftersom de skyddssystem
som vuxna har inte är färdigutvecklade hos barn.
Barn utforskar dessutom sin omgivning genom
att smaka och suga på saker genom sitt hand till
mun beteende. Barn har också tunn och ömtålig
hud. De andas snabbare och äter och dricker mer
i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. De
är också mer på golvnivån och får i sig damm som

innehåller kemikalier från bland annat leksaker
och elektronik.
Uppdraget tar upp:
•

rensa bland plastleksaker

•

pysselmaterial

•
•

utklädningskläder
elektronik

Uppdraget innehåller 3 delar:
•

inventeringsdel

•

råd och bakgrundsinformation

•

frågor om rutiner och materialval att diskutera för det vidare arbetet på förskolan

Inventeringen av ert nuläge på förskolan görs
dels för att ni får underlag för vidare diskussioner
på förskolan och dels för att vi ska kunna få en
bild av hur det ser ut på förskolorna i kommunen.
Lycka till med uppdraget!

Att diskutera på förskolan
Vilka rutiner eller vilken policy ska ni ha på förskolan när det gäller:
1. Att rensa bort mjuka, kladdiga och doftande plastleksaker
Se över vad ni har för plastleksaker. Prioritera att ta bort mjuk, klibbiga och doftande plastleksaker.
Finns det gamla plastleksaker eller PVC-saker som behöver fasas ut? Vad kan ni fasa ut och i vilken
takt kan ni göra det?

2. Välj rätt när du köper nytt
Leksaker kan innehålla ämnen som inte är bra för barn. Undvik leksaker som luktar parfym eller
plast. Träleksaker, emaljerad plåt, porslin och rostfritt är bra val istället för plast. Leksaker ska vara
CE-märkta och fria från PVC. Välj helst bort leksaker som är tillverkade i länder utanför EU, där
kemikalielagarna ofta är slappare. Finns det Svanmärkta leksaker är det bra.
3. Sunda utklädningskläder
Rensa bland bälten, smycken, väskor och kläder som barnen leker med. Diskutera vad som är ok
att använda.
4. Pyssel
Vilka rutiner har ni vid inköp av pysselmaterial? Vad väljer ni för typ av produkter? Får barnen
vara med om ni värmer pärlplattor?

5. Rensa bort gammal avlagd elektronik
Låt inte barnen leka med gammal elektronik. Rensa bort gammal elektronik som barnen använder
i leken. Ta inte emot gammal elektronik som skänks till förskolorna.

6. Minska elektroniken
Datorer, kopieringsmaskiner och TV-apparater är ofta flamskyddsbehandlade och innehåller andra
farliga ämnen. Studier visar att dammet närmast elektronikprylar ofta innehåller ämnen man inte
vill att barnet ska få i sig. Förvara elektroniken i separata rum.
7. Saker som inte är leksaker
Hur gör ni om föräldrar erbjuder begagnade leksaker och utklädningsmaterial? Vad kan vara ok att
ta emot?
Sammanfatta vad ni kommer fram till för de olika punkterna. Sammanfattningen kan fungera
som ett underlag till en handlingsplan för att bli en giftfri förskola.
Redovisa vad ni kommit fram till inför nästa möte onsdagen den 7 oktober.

Inventera nuläget på förskolan
Datum för inventering:
Namn på förskolan:
Kontaktperson för förskolan:

Inventering leksaker

Leksakerna
Leksaker äldre än år 2007 (ungefär andel, %):_________
CE-märkta leksaker (ungefär andel, %):__________

Vilket finns det mest av (ungefär)?
Leksaker i trä ( ), Leksaker i plast ( ), Leksaker i metall ( )

Finns det leksaker som luktar (plast eller parfym)?
Nej ( ), Ja ( ), Om ja, antal:________
Vad är det i så fall för typ av leksaker? _______________________

Finns det plastleksaker som känns kladdiga i sig själva?
Nej ( ), Ja ( ), Om ja, antal:________ Ålder:__________
Ge gärna exempel på vad det kan vara: _______________________

Mjuka eller halvmjuka plastleksaker (t ex dockhuvuden, fantasidjur, badankor): Nej ( ), Ja ( ),
Om ja, antal:_______ Ungefärlig ålder: _________________________
Ge gärna exempel på vad det kan vara: _______________________
Måla/Pyssla
Används modellera, plastlera (typ Cernit) lekmassa eller slime: Nej ( ), Ja ( ).
Om ja, vad?:____________________________ antal ggr/vecka___________

Används icke vattenbaserad målarfärg: Nej ( ), Ja ( ) Om ja, vilken typ_________________________
Används vattenbaserat lim. Nej ( ), Ja ( )
Om inte, vilket fabrikat och sort används?____________________________________________________
Förkläden; antal:______ material:____________________________ Om ej, ålder:________________

Används plastpärlor? Nej ( ), Ja ( ).
Om ja, vad är det för sorts plast?____________________________
Brukar ni göra pärlplattor? Nej ( ), Ja ( ).
Om ja, brukar barnen vara med när ni värmer plattorna? Nej ( ), Ja ( )
Utklädningsgrejer
Har ni utklädningsgrejer (Väskor, skärp, skor av plast, smycken): Nej ( ), Ja ( ),
Om ja, ungefärlig ålder:__________________________________
Är utklädningsgrejerna gjorda för barn? Nej ( ), Ja ( )
Smink/teatersmink som leksak: Nej ( ), Ja ( )
Elektronik
Använder ni elektronik som leksaker (beg. mobiler, tangentbord, etc.) Nej ( ), Ja ( )
Om ja, vad: __________________ ____________________ Antal:_______
Elektronik:
Finns det datorer i de rum som barnen vistas i? Nej ( ), Ja ( ), Om ja, hur många?_______________
Använder barnen elektronik? Nej ( ), Ja ( ),
Om ja, hur många gånger och timmar/vecka och barn?_________________________________
Musikspelare och CD-skivor i sovsalen? Nej ( ), Ja ( ),
Om ja, ca antal meter från sovande/vilande barn?_____________________
Är elektronikprodukterna miljömärkta: Nej ( ), Ja ( ), Om ja; EU-blomman ( ), TCO ( ), Svanen ( )
Annan elektronisk utrustning? Nej ( ), Ja ( )
Om ja, vad?____________________________________ Står den avskilt? Nej ( ), Ja ( )
Annat du vill notera:_________________________________________________________________
Leksaker som inte är leksaker
Leksaker som ej är leksaker: Nej ( ), Ja ( ), Om ja, antal:_______ Vad?_______________________
Ger föräldrar leksaker till förskolan? Nej ( ), Ja ( ), Om ja, vad?_______________________________
Annat du vill notera:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Vad säger lagen om innehållet i leksaker?
Vad leksaker får innehålla inom EU regleras i
Leksaksdirektivet. Därför är det säkrare för barn
att leka med leksaker än med andra varor. Detta
är däremot ingen garanti för att leksaken är helt
fri från giftiga kemikalier. Därför är det viktigt att
du själv ökar medvetenheten om vilka material
en leksak består av.

Idag finns en uppsjö av leksaker av olika material att välja bland. Exempel på leksaker som är
bra att undvika är leksaker tillverkade i mjuk
plast eller de som har en kladdig yta, luktar eller
doftar. Lagen för leksaker och barnavårdsprodukter skärptes juni 2013. Det innebär att leksaker
tillverkade efter detta datum är säkrare än äldre
leksaker.
Kemikaliekrav på leksaker i lagstiftningen
År 2007 förbjöds ftalaterna DEHP, DBP och BBP i
leksaker och barnvårdsartiklar. Ftalaterna DINP,
DIDP och DNOP förbjöds bara i delar av leksaker
och barnartiklar som barn kan stoppa i munnen.

År 2011 infördes det nya Leksaksdirektivet med
krav på dokumentation för innehåll i leksaker.

Det ska finnas:
• en lista på de delar och material som leksaken
består av och
• säkerhetsdatablad från kemikalieleverantören
för de kemikalier som använts.
År 2013 höjdes kemikaliekraven på leksaker. Leksaker ska inte innebära någon risk för människors hälsa till följd av exponering för de kemiska
ämnen som leksaken innehåller. Specifika krav i
direktivet är:

1. En lista med 19 grundämnen som inte får
läcka ut och tas upp i kroppen. Begränsningen
gäller främst metaller.
2. CMR-ämnen över specifika koncentrationsgränser förbjöds i tillgängliga delar i leksaker.
CMR-ämnen är ämnen som är klassade som
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska.
3. Doftämnen som är förbjudna i kosmetika,
förbjöds i leksaker. Vissa doftämnen är til�låtna att användas, men måste då anges i
märkningen.

Många farliga kemiska ämnen är alltså förbjudna
i leksaker som tillverkas i EU. Trots det importeras många leksaker med farliga kemikalier från
andra delar av världen.

Råd och bakgrund leksaker och elektronik
Plastleksaker
Råd plastleksaker
• Rensa bort gamla mjuka plastleksaker
• Rensa bort plastleksaker som luktar eller känns klibbiga
• Behåll nya plastleksaker som är CE-märkta (tillverkade efter 2007, helst efter 20 juli 2013).
• Undvik produkter av PVC och polystyren.
Det finns många olika sorters plaster som i sin
tur kan innehålla olika ämnen. Kemikaliekraven
på leksaker har skärpts under åren, därför är nya
plastleksaker bättre än gamla. Rensar ni bland
plastsakerna minskar ni risken att utsätta barnen
för skadliga ämnen.

Mjuka plastleksaker av PVC eller annan plast som
är äldre än 2007 innehåller sannolikt ftalater som
är förbjudna inom EU idag och de kan även innehålla bly. Plastleksaker som känns klibbiga eller
hala kan ha ftalater som läckt ut ur plasten.
Plastleksaker som luktar starkt, antingen kemiskt
eller parfymerat, ska undvikas eftersom de kan
innehålla ämnen som är allergiframkallande.
Plast kan beskrivas som det sämsta materialet ur
kemikaliesynpunkt. Detta beror både på att det

finns mycket plast på förskolor och i hemmen
samt på att stor del av de tillsatta kemikalierna i
plasten inte binder till materialet utan ”läcker ut”.
Det är framförallt mjukgörande ftalater, som visat
sig vara hormonstörande, som gör att plast inte
är ett bra material. 90% av de testade kommersiella plasterna läcker hormonstörande ämnen.
Det går inte att se på en leksak om den innehåller
hormonstörande ämnen eller inte. Ibland är det
inte säkert att leksaksförsäljaren kan ge ett exakt
svar på vad leksaken innehåller. Därför är det
viktigt att successivt höja miljökraven vid upphandling av leksaker.

Fråga leverantörer vilken plast leksaken är tillverkad av. Bättre plaster anses vara Akrylplast, EVA,
PA, PBT, PE, PET, polyester och PP.

Utklädningskläder med mera
Råd utklädningskläder
•

Tvätta gärna utklädningskläder innan användning.

•

Neka till eller bedöm utklädningskläder som skänks till förskolan innan de används.

•

Välj teatersmink utan allergiframkallande konserveringsmedel, tungmetaller och parfym.

Kläder som har detaljer i metall kan innehålla bly,
kadmium och nickel. Läder i avlagda handväskor
och skor kan vara garvade med krom samt innehålla rester av arsenik och kvicksilver. Konstläder
riskerar innehålla mjukgörare som ftalater. Billiga
smycken eller bijouterier som känns tunga kan
innehålla stora mängder hälsoskadligt bly och
kadmium. Allergiframkallande nickel kan också
förekomma. Neka till eller bedöm utklädningskläder som skänks till förskolan innan det används.
Smink/teatersmink kan innehålla konserveringsmedel, bly och doftämnen, som kan framkalla
allergi.

Tänk på att det barnen leker med ska vara tillverkat för att vara leksaker. Då kan vi dra nytta av
den lagstiftning som faktiskt finns inom EU.

Några saker att tänka på vid val av utklädnadskläder:
•
•
•

•
•

Har tyget något tryck? Tryck på kläder består
ofta av PVC, undvik därför tyger med tryck om
du inte kan få reda på vad trycket består av.
Välj miljömärkt tyg om möjligt.

Kom ihåg att vanliga skor, väskor och plånböcker inte är tillverkade för lek, och får
därför innehålla kemikalier som är förbjudna
i leksaker. Prioritera kläder ämnade för barn
och lek samt gärna CE-märkta.
Välj främst naturmaterial och se till att materialen är hela och inte skavda.
Tygväskor som kan tvättas i maskin kan vara
ett alternativ till skinnväskor.

Sunt pysselmaterial
Råd skapande och pysselmaterial
• Välj lekleror som inte är gjorda av PVC.
• Gör gärna egen trolldeg, fingerfärg och slime.
• Välj kritor utan tungmetaller.
• Välj pennor utan organiska lösningsmedel, bensen, toluen eller xylen.
• Välj fingerfärg utan nitrosaminer.
• Välj färger som är vattenlösliga.
• Välj lim som är vattenlösliga och som inte är märkta med symboler för fara.
• Satsa på glas- och träpärlor istället för plastpärlor.
• Låt inte barnen vara med när du värmer pärlplattor. Öppna gärna ett fönster.

Det är bra att återanvända material för att inte
hela tiden behöva köpa nytt, men det finns mer
eller mindre bra saker att leka med.
Material från naturen, livsmedelskartonger och
andra livsmedelsnära material (undantag material av metall) kan användas som skapande
material.

Lim och färg
Lim och färg ska vara vattenbaserade och inte
innehålla lösningsmedel. Det är också bra om de
är utan konserveringsmedel.

Lera och lekmassor
Modellera och lekmassor består ofta av plast med
tillsatser. En del är av PVC och kan innehålla skadliga ftalater. Även slime kan innehålla skadliga
ämnen. Det finns vaxbaserade leror som är bättre
alternativ. Modelllera och lekmassor bör inte
användas av de minsta barnen.
Kom också ihåg att det finns flera bra recept på
slime, trolldeg, play-doh med mera som man kan
göra själv. Då vet du själv vad du stoppar in i massan innan du låter barnen leka med den.

Lim ska inte innehålla VOC ämnen (benzen, toulen, xylen). Lim kan innehålla farliga lösningsmedel, men det står oftast inte på förpackningarna.
Om du är osäker kan du skriva fabrikat och namn
på limmet, så får vi försöka kolla upp detta.

Undvik oljefärger, om de äldre barnen vill måla
med riktig färg, välj då istället akrylfärg. Fingerfärger kan innehålla nitrosaminer.

Kritor kan innehålla olagliga halter av bly, och
pennor kan innehålla organiska lösningsmedel
som kan vara ohälsosamma för barn. Tänk på att
pennorna bör vara vattenbaserade och inte innehålla organiska lösningsmedel.

Tvätta barnens händer efter att de använt lim och
färg.
Förkläden
Många förskolor använder förkläden för att
skydda barnens kläder när de målar. Äldre förkläden är precis som galonkläder ofta gjorda
av PVC-plast. Om de känns tunna som tyg är de
förmodligen nyare. Idag finns andra varianter av
förkläden så som polyester, polyamid eller PEVA.
Ett alternativ är också att använda gamla t-shirts
och skjortor.

Pärlplattor och pärlor
Försök ta reda på vilken typ av plast pärlorna och
plattorna är tillverkade av. Det är vanligt att plattorna består av polystyren (PS) medan pärlorna
består av den bättre plasten polyeten (PE).

Det viktigaste med pärlplattor är att inte låta
barnen värma, eller vara närvarande vid värmning av pärlplattorna. Denna process frigör giftiga
ämnen från såväl plast som lim, som de små inte
ska andas in.
Andra plastpärlor, de som många gånger är glittriga, har fina färger och är vanliga till halsband
och smycken består många gånger av polystyren.
Styren misstänks vara hormonstörande.

Gör egen trolldeg, fingerfärg och slime
Trolldeg
2dl mjöl
1 dl salt
1 dl vatten
1 msk olja
Arbeta ihop ingredienserna så att degen blir
smidig. Sedan kan du börja skapa och forma.
Låt de färdiga figurerna toka över natten,
alternativt sätt ugnen på 100 grader och låt
figurerna torka i 1,5 timme.
Fingerfärg
1 liter vatten
1,5 dl potatismjöl
Karamellfärg (kan innehålla azofärgämnen) eller färgsättning så som saffran, svarta vinbär,
granatäppelkärnor, gurkmeja, reducerad hallonsaft, aronia, blåbär, svarta fläderbär, rödbetor, rödkål eller rödlök.
Koka upp vattnet och vispa ner potatismjölet
till en tjock, smidig smet. Tillsätt den eventuella färgen, låt sedan smeten svalna.
Ett alternativ är att göra fingerfärg med filmjölk
och lite färg.
Slajm
3 dl vatten
3 msk potatismjöl
Några droppar olja
Mjölet ska vispas ut i kallt vatten. Koka sedan
tills blandningen tjocknar, oljan tillsätter du för
att göra slajmet smidigare. Låt svalna. Detta är
en kladdig variant av slajm.

Elektronik
Råd elektronik
• Låt inte barnen använda gammal elektronik som leksaker
• Undvik batteridrivna leksaker till de små barnen. Om ni ändå har sådana leksaker ska elektroniken ska vara inkapslad så att inte barnet kan komma åt elektroniken.
• Placera fungerande datorer och annan elektronik i rum där barnen inte vistas under längre
stunder.
• Låt inte elektronik stå påslagen utan att den används och vädra ofta.
Elektriska leksaker
Elektroniska leksaker innehåller delar av batterier, kablar, kretskort och metall. Dessa delar
lyder under andra lagstiftningar och fler farliga
ämnen är tillåtna för att produkten ska fungera.
Elektronik innehåller ofta flamskyddsmedel, farliga metaller, ftalater.

I Juli 2006 trädde ett nytt direktiv i kraft inom EU
som reglerar tungmetaller och flamskyddsmedel i
elektronik. Sedan 2013 skärps kraven ytterligare.
Elektroniska leksaker inhandlade innan 2007
bör fasas ut. Var noga med att ingen batterilucka
saknas eller att barnet kan komma åt innesluten
elektronik i leksakerna.
Begagnad elektronik

Elektronik, till exempel avlagda mobiltelefoner
eller tangentbord som har lämnats in till förskolan, är inte leksaker och innehåller diverse
mindre bra ämnen. Bly kan finnas i lödningar och
elkablar innehåller ofta ftalater. Det är därför en
onödig risk att låta barnen leka med elektroniken.
Elektronisk utrustning

All elektronisk utrustning ska vara CE-märkt och
bildskärmar, bärbara och stationära datorer samt
headsets ska helst vara miljömärkt med TCO.

Fakta om farliga ämnen i elektronik
Kvicksilver har en skadlig påverkan på nervsystem, immunförsvar och kan vara reproduktionsstörande. Ökad spridning genom boomen av
plattskärmar. Förekommer exempelvis i lampor
bakom skärmglaset i laptops, i batterier med
mera.
Kadmium. Starkt toxisk effekt med risk för njurskador, deformerat skelett eller benskörhet.
Cancerframkallande.

Bly. Finns i ex tjockt TV-glas, batterier, kretskort.
Exponering för bly kan ge skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Foster och små
barn är speciellt känsliga. Andra effekter är högt
blodtryck och ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna.
Bromerade flamskyddsmedel. Ett samlingsnamn
för ett flertal grupper av brominnehållande
organiska ämnen som samtliga används i brandhämmande syfte. Vissa grupper av bromerade
flamskyddsmedel anses kunna påverka immunsystemet, ge störningar på reproduktionen, vara
bioackumulerbara.

Lekkuddar
och andra textilleksaker

Saker som inte är tillverkade
för att vara leksaker

Råd:
Rensa ut gamla lekkuddar av skumgummi,
som kan innehålla bromerade flamskyddsmedel.

Råd:
Rensa ut leksaker som inte är avsedda att
vara leksaker, dock med sunt förnuft
eftersom alla material inte är problematiska.

Produkter av skumgummi innehåller ofta bromerade flamskyddsmedel. Eftersom några sorter
bromerade flamskyddsmedel har förbjudits är
det bättre med nyare kuddar än gamla. Äldre
skumgummi kan även innehålla andra ämnen
som inte är hälsosamma, till exempel bly.
Detta gäller framförallt lekkuddar från 1980- och
1990-talet.

En helt annan kemikalielagstiftning gäller för
elektroniska produkter såsom mobiltelefoner, datorer, läsplattor med mera, än för leksaker. Dessa
ska såklart användas i utbildningssyfte i verksamheterna, men ska inte användas för lek.

Leksaker i textil kan till exempel vara gosedjur.
Tänk på att alltid tvätta alla textilier innan användning, då avlägsnas många kemikalier från
till exempel tillverkning och transport. Säkerställ
också att det är CE märkt, och välj gärna ett miljömärkt alternativ till textilen, som till exempel
Ökotex. När det gäller en tygleksak, titta efter
miljömärkningen Svanen.

Det är också en annan lagstiftning som gäller för
produkter avsedda att komma i kontakt med mat,
det kan därför vara helt OK att utnyttja vissa delar från köket som lekmaterial. Några som går alldeles utmärkt att använda är mjölkförpackningar,
juiceförpackningar, äggkartonger och liknande
kartongförpackningar. Undvik däremot konserver, då dessa ofta innehåller det hormonstörande
ämnet bisfenol A.

Inventera leverantörer

Checklista
vid inköp av leksaker

Inventera vilka leverantörer som ni köper in lekutrustning ifrån. Finns det avtal för alla typer av
lekutrustning?

•

Vad är det som ska köpas in och varför?

•

Finns leksaken eller liknande leksak i något
annat material än plast? Välj ett annat alternativ än plast om det är möjligt.

När ni har inventerat vilka leverantörer som
används kan vi gemensamt fråga dem om deras
produkter är fria från ämnen på EU:s kandidatförteckning över farliga ämnen.

Alla som tillverkar, importerar eller säljer varor
som innehåller mer än 0,1 procent av ett särskilt
farligt ämne (ämnen som finns med på kandidatförteckningen) är skyldiga att tillhandahålla sina
kunder sådan information att varan kan hanteras
på ett säkert sätt. Informationen ska åtminstone
omfatta ämnets namn och ska lämnas till yrkesmässigt verksamma mottagare. Konsumenter ska
på begäran få motsvarande information inom 45
dagar.

•

•

•

Vilket material består leksaken av?

Om varan bara finns i plast, och det inte finns
någon möjlighet att byta ut leksaken till något
annat, ta reda på vilken typ av plast leksaken
består av. Undvik leksaker av plasttyperna:
PVC, polystyren (PS) eller polykarbonat (PC)?
Består leksaken av tyg? Finns någon miljömärkning? Välj miljömärkta tyger i första
hand, de innehåller mindre kemikalier. Oavsett om tygleksaken är miljömärkt eller inte,
kom ihåg att tvätta den innan ni använder
den.
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