
 

 

 

 

Tillverkare svarar om kemikalier i leksaker 

Sammanfattning  
 

Bakgrund 

 

Under tre år, inför julen, har vi frågat efter miljömässigt bra leksaker i Karlstad. 2013 svarade 18 butiker. 

Vissa företag var bra förberedda och gav miljö- o hälsoinformation men alldeles för många saknade 

kunskaper. Några butiker kunde inte svara alls. En del företag hade bra reda på sina produkter och centralt 

placerade experter på miljö- och hälsofrågor. Det var svårt att förstå systemet även för oss som var pålästa. 

För en vanlig kund, som vill undvika vissa ämnen, fungerar inte systemet.  

 

Vår ambition var att redovisa olika fabrikats miljödata men det klarade vi inte och därför ställde frågade vi 

under 2014 ett antal stora tillverkare. De flesta av dem fann vi i listan över de som berördes 2013. Förfrågan 

sändes gick till 201 företag tillsammans med bakgrund och om Svenska Naturskyddsföreningen. Företagen 

fick två månader på sig att svara och vi skickade påminnelser.  

 

Frågorna 

 

Regler finns vad en leverantör måste svara på men vi ville veta mer genom fyra frågor.  Vi skickade med 

information vi funnit på företagens hemsidor. 

 

1. Plastsort? 

2. För plast har ni egna ambitioner? 

3. Miljöpolicy? 

4. Annan relevant information 

 

Förhoppningen var att hitta tillverkare som gör med än vad reglerna kräver. Sådana föregångare kan 

rekommenderas.  

 

Svar från 8 företag 

 

Fördelning på länder 

3 USA  2 svar 

4 Kina 

4 Danmark  3 

3 Tyskland 

2 Sverige 2 

1 Indien 

1 Australien 

1 England 1 

1 Belgien 

 

  

                                                 
1 Barbie o Fischer-Prize har samma tillverkare (Mattel) och svarat likartat.  



 

 

 

Föreningens synpunkter på svaren 

 

Alla svarar, naturligtvis, att man följer reglerna vilket även sägs på de flesta hemsidor men det är inte alltid 

kemikaliefrågor berörs. Reglerna är alltid de lägsta krav som måste uppfyllas och tas fram genom 

kompromissande mellan myndigheter och företag.  

 

Vi hade svårt att dra generella slutsatser av så få svar men det verkar som att de ”duktiga och framsynta” 

gärna svarar om sina extra insatser. 

  

Som extrakrav, utöver leksaksdirektivet, provar några sina plaster efter de krav som ställs för beröring med 

mat (sk Food-grade test). 

 

PVC undviks av flera tillverkare och en leksak med PVC kan till exempel inte Svanenmärkas. Dantoy har 

hela sitt sortiment Svanenmärkt. Andra säger att PVC är tillåtet, vilket är sant. Hasbro förklarar problemet 

med PVC och har ambitioner att sluta med ämnet.  

 

Vad rekommenderar vi efter detta?  
 

Fortsätt att fråga i butiker och som tidigare köp dyrare och mer hållbart.  

 

Vi tänker för mycket på nya leksaker. Allt det gamla finns kvar och där bör rensas för att bla undvika de 

mjukgörare som nu är förbjudna.  

 

Miljö- och hälsoråd för leksaker finns på flera hemsidor där alla kan lära mer om kemikalier i varor.  Där 

finns några återkommande råd som vi skrev om 2013; 

 

 Köp leksaker som håller länge 

 Välj hård framför mjuk plast  

 Undvik klibbiga leksaker. 

 Undvik skumplast med ftalater (mjukgörare) 

 Fråga efter leksaker utan PVC-plast. 

 Köp leksaker av obehandlat trä  

 Köp minsta möjliga av elektriska och elektroniska leksaker.  

 Köp Svanen-märkta leksaker eller köp från företag som gör med är vad lagen kräver 

 Äldre mjuka plastsaker bör sorteras ut 

 

 

 

 


