
Distributör
Ditt ansvar för leksakers säkerhet.



Distributörens ansvar
Du som köper leksaker av ett företag i Sverige eller annat EU-land 
och säljer till konsument eller företag räknas som distributör. 
Observera att om du säljer leksaken under ditt eget varumärke eller 
namn räknas du som tillverkare.

CE-märkning
Du måste kontrollera att  
tillverkaren försett leksaken 
eller dess förpackning med 
korrekt CE-märkning. Den ska vara 
minst 5 mm hög med rätt proportioner, 
vara synlig, lätt läsbar och beständig. 
 
På små leksaker får CE-märkningen 
anges på en etikett eller informtions-
blad som följer leksaken. Är det 
tekniskt omöjligt att förse varje leksak 
med CE-märkning får den finnas på 
varustället, om varustället är dess 
ursprungliga förpackning.

Varningar
Kontrollera att leksaken har tillämpliga 
varningstexter, instruktioner och säker-
hetsinformation. Alla texter ska vara på 
svenska. En varning ska vara synlig, lätt 
läsbar, lättförståelig och korrekt. Den 
ska alltid föregås av ordet ”Varning” 
med en beskrivning av faran. Varningen 
ska alltid vara fäst på leksaken, på en 
etikett eller på förpackningen. Små 
leksaker utan förpackning ska ha var-
ningen på själva leksaken. En leksak får 
inte ha en varning som motsäger leksa-
kens avsedda användning. Exempelvis 
får inte mjukdjur eller annan leksak, 
som har ett lekvärde för barn under tre 

år, märkas med ”Varning. Inte lämplig 
för barn under tre år”. Den här sortens 
leksaker måste alltid uppfylla alla krav 
för leksaker till barn under tre år.

Spårbarhetsmärkning
Kontrollera att leksaken är försedd 
med märkning av tillverkaren, som gör 
den spårbar. Det kan vara i form av ett 
typnummer, serienummer, modellnum-
mer eller annan identifieringsmärkning. 
Spårbarhetsmärkningen ska även finnas 
angiven på leksakens EG-försäkran om 
överensstämmelse, (DoC).

Namn och postadress
Kontrollera att tillverkaren har märkt 
leksaken med namn och en postadress. 
Om inte tillverkaren finns inom EU, ska 
namn och postadress till importören 
också finnas på leksaken. Internetadress 
är kompletterade information, men 
inte tillräcklig som kontaktadress. Ett 
varumärke kan användas i stället för 
företagets namn.

Uppgift om leveranskedjan
Du ska på begäran kunna visa vilka 
företag och offentliga verksamheter du 
köpt leksaker av och de som du sålt till. 
Informationen ska finnas i tio år efter 
att leksaken släppts ut på marknaden.
 



att nödvändiga åtgärder vidtas för att 
leksaken ska vara säker. Du är även an-
svarig för att dra tillbaka eller återkalla 
leksaken när det är lämpligt. Om inte 
leksaken uppfyller gällande krav ska 
du underrätta ansvariga myndigheter i 
de länder där leksakerna säljs. I Sverige 
ska du kontakta Konsumentverket,  
Elsäkerhetsverket och/eller Kemikalie- 
inspektionen. 

Lagstiftning och mer information
Se www.konsumentverket.se/foretag/
leksaker.

Teknisk dokumentation
På begäran av marknadskontrollmyn-
digheter ska du kunna förse myndig-
heten med en kopia av EG-försäkran 
om överensstämmelse (DoC) och den 
tekniska dokumentationen.

Hantering och lagring
Du måste se till att leksaken efter trans-
port och lagring fortfarande överens-
stämmer med de väsentliga säkerhets-
kraven.

Om en säkerhetsbrist upptäcks
Du måste genast sluta sälja en leksak 
om du får vetskap om att den inte upp-
fyller säkerhetskraven. Försäkra dig om 



Ditt ansvar för leksakers säkerhet 
När du som distributör köper in leksaker, ska du ha en rutin  
för att säkerställa att leksakerna uppfyller lagstiftningen och  
är försedda med:

• CE-märkning
• varningar, instruktioner och säkerhetsföreskrifter
• namn och postadress till tillverkare och importör
• spårbarhetsmärkning

Du ska även kunna förse myndigheten med en kopia av EG-försäkran 
om överensstämmelse (DoC) och den tekniska dokumentationen för 
de leksaker du köper in. Om du har sålt en leksak som utgör en risk, är 
du ansvarig att underrätta marknadskontrollmyndigheterna i de länder 
du sålt leksaken. Du är även ansvarig för att dra tillbaka eller återkalla 
leksaken när så är lämpligt.
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