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Inledning 
Hållbarhetskriterierna för leksaker, skapandematerial och idrottsmateriel tillhör 
produktgruppen giftfri förskola och har som huvudsakligt fokus att minska mängden 
hälsofarliga ämnen i förskolan. Utöver detta kan även krav ställas på arbetsrättsliga 
villkor enligt ILO:s kärnkonventioner, hållbara leveranskedjor samt tillgänglighet. 

Omfattning 
Samtliga kriterier gäller för produkter för barn upp till 14 år och omfattar följande 

undergrupper: 

• Produkter CE-märkta som leksaker 

• Skapandematerial som inte är CE-märkt  

• Idrottsmateriel – Bollar och yogamattor/träningsmattor som inte är CE-

märkta 

Definitioner 

Leksaker  

Med leksaker avses produkter som omfattas av direktiv 2009/48/EG om leksakers 

säkerhet (leksaksdirektivet), det vill säga produkter som utformats eller är avsedda 

som leksaker för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte. 

Observera att även vissa skapandematerial avsedda för barn, till exempel färgpennor, 

tuschpennor, kritor och fingerfärger, räknas som leksaker. Även vissa idrottsmateriel 

kan vara CE-märkta och räknas då som leksaker. Leksaker är produkter som uppfyller 

kraven i leksaksdirektivet och är CE-märkta. 

Skapandematerial  

Med skapandematerial avses produkter som huvudsakligen består av textil, trä, plast, 

papper eller innehåller vätska och används för kreativt skapande. Exempel på 

skapandematerial är akrylfärg, penslar, lim, tejp, lera, vaddkulor/flirtkulor, pärlor, 

textil, stoppningsmaterial och piprensare. De omfattas inte av direktiv 2009/48/EG 

om leksakers säkerhet (leksaksdirektivet). I vissa av kriterierna begränsas kravet till 

ett eller några specifika material. 

 

Verktyg och elektriska produkter omfattas inte av hållbarhetskriterierna för 

skapandematerial. Exempel på verktyg och elektriska produkter som inte ingår i 

omfattningen är sågar, borrar och limpistoler.  

Idrottsmateriel - Bollar och yogamattor/lekmattor 

Med idrottsmateriel avses bollar och yogamattor/lekmattor som inte omfattas av 

direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet (leksaksdirektivet).  

Produkttyper som kan ingå i flera undergrupper  

Eftersom det är leverantören /tillverkaren som avgör om en produkt är en leksak och 

därmed ska CE-märkas1 finns det produkttyper på marknaden som kan vara både 

leksak och skapandematerial. Det beror på hur den enskilda produkten bedömts av 

leverantören/tillverkaren. Några exempel på sådana produkttyper är färg- och 
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tuschpennor, vattenfärger/färgblock och leror. Är produkten CE-märkt är det en 

leksak, annars är det skapandematerial. 

 

Det finns också produkttyper som kan vara både leksaker och idrottsmateriel, ett 

exempel är bollar. Är bollen CE-märkt är den en leksak, annars idrottsmateriel. EU-

kommissionen har gett ut ett antal vägledande dokument om vad som ska betraktas 

som en leksak.2 

 
1 https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/barnprodukter-och-

leksaker/markning-av-leksaker/ 

2 https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance_en 
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