
Tillverkare
Ditt ansvar för leksakers säkerhet.



Du är tillverkare om du säljer en leksak under ditt eget varumärke 
eller namn. Du är även tillverkare om du ändrar på en leksak, som 
redan finns på marknaden, så att det påverkar leksakens överens-
stämmelse med gällande krav. Tillverkare är även den som har egen 
produktion av leksaker i Sverige, annat EU-land eller ett land utanför 
EU. Observera att det endast kan finnas en tillverkare för varje leksak.

Tillverkarens ansvar

Säkerhetsbedömning
Du ska analysera leksakens alla eventu-
ella faror. De faror som ska analyseras 
finns i bilaga 2 i KOVFS 2011:5, bilaga 
5 i KIFS 2008:2 samt ELSÄK-FS 2011:1.

Förfarande för bedömning av  
överensstämmelse
Resultatet av säkerhetsbedömningen 
avgör vilket förfarande för bedömning 
av överensstämmelse som ska använ-
das, följande två alternativ finns:
•  Intern tillverkningskontroll får an-

vändas då resultatet av säkerhetsbe-
dömningen visar att leksakens faror 
omfattas av standarder som ger 
presumtion om överensstämmelse.

•  EG typkontroll och överensstäm-
melse med typ ska användas då 
resultatet av säkerhetsbedömningen 
visar att leksakens faror inte omfat-
tas av standarder som ger presum-
tion om överensstämmelse.

Teknisk dokumentation
Den tekniska dokumentationen, ska 
bland annat innehålla dokumentationen 

från säkerhetsbedömningen och 
förfarandet för bedömningen av 

överensstämmelse, ingående 
beskrivning av konstruktion 
och tillverkning samt adres-
serna till tillverknings- och 

lagerlokalerna. Se förteckning i bilaga 2 
i KOVFS 2011:5. På begäran av mark-
nadskontrollmyndigheter ska du kunna 
förse myndigheten med den tekniska do-
kumentationen i tio år efter att leksaken 
släppts ut på marknaden.

CE-märkning
När EG-försäkran om överensstäm-
melse är upprättad, ska du 
förse leksaken eller dess för-
packning med korrekt CE-
märkning. Den ska vara minst 5 mm 
hög med rätt proportioner, vara synlig, 
lätt läsbar och beständig. På små lek-
saker får CE-märkningen anges på en 
etikett eller informationsblad 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
Du ska förse leksaken med 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. Var-
ningen ska alltid vara fäst på leksaken, 
på en etikett eller på förpackningen. 
Små leksaker utan förpackning ska ha 



varningen på själva leksaken. En leksak 
får inte ha en varning som motsäger 
leksakens avsedda användning. Exem-
pelvis leksaker som har ett lekvärde för 
barn under tre år, så som mjukdjur, får 
inte 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
Du ska förse leksaken med en märkning 
som gör leksaken spårbar. Det kan vara 
i form av ett typnummer, serienummer, 
modellnummer eller annan identifie-
ringsmärkning. Spårbarhetsmärkningen 
ska även finnas angiven på leksakens EG-
försäkran om överensstämmelse, (DoC).

Namn och postadress
Du ska förse leksaken med ditt namn 
och postadress. Internetadress är 
kompletterade information, men inte 
tillräcklig som kontaktadress. Ett 
varumärke kan användas i stället för 
företagets namn.

EG-försäkran om  
överensstämmelse (DoC)
Innan du släpper ut en leksak på mark-
naden ska du upprätta en EG-försäkran 
om överensstämmelse, som intygar att 
leksaken uppfyller alla tillämpliga krav 
i lagstiftningen för leksakers säkerhet. 
EG-försäkran om överensstämmelse 
ska utformas enligt mallen i bilaga 3 i 
KOVFS 2011:5.

På begäran av marknadskontrollmyn-
digheter ska du kunna förse myndighe-
ten med EG-försäkran om överensstäm-
melse i tio år. Den ska vara översatt 
till de språk som krävs i varje land där 
leksaken ska säljas.

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.

Skadeförebyggande åtgärder
Du ska bedriva ett skadeförebyg-
gande arbete i syfte att få kän-
nedom om skaderisker hos leksaker 
som du har tillverkat. 
Du ska:
•  utföra slumpvis provning av  

leksaker i din produktion
•  granska och vid behov register- 

föra inkomna klagomål, leksaker  
som inte överensstämmer med  
kraven och återkallanden av  
leksaker 

•  informera distributörer om all  
sådan övervakning

Om en säkerhetsbrist upptäcks
Du måste genast sluta sälja en leksak 
om du får vetskap om att den inte upp-
fyller säkerhetskraven. Du ska omedel-
bart vidta nödvändiga åtgärder 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. Här hittar du föreskrifterna  
(KOVFS 2011:5, KIFS 2008:2, ELSÄK-
FS 2011:1) från marknadskontroll-
myndigheterna.



Ditt ansvar för leksakers säkerhet 
Du ska se till att de leksaker du har konstruerat och tillverkat överens-
stämmer med gällande säkerhetskrav och uppfyller lagstiftningen. 
Detta innebär att du måste beakta följande:

•  Säkerhetsbedömning
•  Förfarande för bedömning  

av överensstämmelse
•  Teknisk dokumentation
•  CE-märkning
•  Varningar

•  Identifieringsmärkning
•  Namn och postadress
•  EG-försäkran om överens-

stämmelse (DoC)
•  Identifiering av leveranskedja
•  Skadeförebyggande åtgärder

Om du har sålt en leksak som utgör en risk, är du ansvarig att under-
rätta marknadskontrollmyndigheterna i de länder du sålt leksaken. Du 
är även ansvarig för att dra tillbaka eller återkalla leksaken när så är 
lämpligt. 

konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

registrator@elsakerhetsverket.se
www.elsakerhetsverket.se

kemi@kemi.se
www.kemi.se

©
 Konsum

entverket 2013  ISB
N

 978-91-7398-999-2




