
DIN GUIDE TILL EN KEMIKALIESMART SKOLA OCH FÖRSKOLA



MÖT LEKOLARS MILJÖCHEF 
”På Lekolar har vi valt att gå längre än de 
flesta andra när det gäller hållbar utveckling, 
etisk handel och socialt ansvar. 

Sedan flera år tillbaka har vi en hel avdelning 
som arbetar med miljö- och säkerhets-
frågor och vi sitter även med i Upphandlings-
myndighetens expertgrupper för leksaker, 
möbler och textilier. Det betyder att du som kund kan känna dig 
trygg med att vi har full insyn i arbetet med Giftfri förskola och att 
vi redan i ett tidigt skede kan säkerställa att våra produkter uppfyller 
Upphandlingsmyndighetens krav.

Tänk på att förändringen mot en mer kemikaliesmart miljö inte kan 
ske över en natt och att det i regel är omöjligt att ersätta alla gamla 
produkter på en gång. Det viktiga är att starta processen. 

Med den här broschyren hoppas jag att du får inspiration att komma 
igång.”

Pierre Lennartsson, miljöchef på Lekolar
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Vilmadrassen är en av de viktigaste produkterna att ställa höga krav på i förskolan. 
Barnen sover dagligen på madrasserna och riskerar därmed att exponeras för ämnen 
som kan vara skadliga. Lekolar har ett stort sortiment av vilmadrasser som både upp-
fyller Upphandlingsmyndighetens krav och som är Svanenmärkta. 
Läs mer på lekolar.se/vilmadrasser

TUSENTALS PRODUKTER I VÅRT 
SORTIMENT UPPFYLLER KRAVEN

FÖR GIFTFRI FÖRSKOLA!
Sedan flera år tillbaka har Lekolar en hel avdelning som arbetar 
dedikerat och proaktivt med miljö- och säkerhetsfrågor. Det arbetet 
har lönat sig. Tusentals av produkterna i vårt sortiment uppfyller 
Upphandlingsmyndighetens krav för Giftfri förskola.

För att underlätta för dig finns det en symbol på alla dessa produk-
ter. Produkterna som har denna symbol uppfyller alltså inte bara 
EU-lagstiftning utan även de stränga krav som Giftfri förskola ställer. 

Upphandlingsmyndighetens krav kan endast tillämpas på produkt-
områdena leksaker, möbler och hobbymaterial avsedda att användas 
för barn, samt garn och tyger.

Du kan enkelt filtrera fram dessa produkter i vår webbshop.

Läs mer på lekolar.se/giftfritt
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SÅ HÄR GÖR DU 
EN ENKEL INVENTERING

Gör en första inventering av lärmiljön på din skola eller förskola 
utifrån frågorna i checklistan nedan.

    Är plastleksakerna mjuka eller halvmjuka och äldre än fem år?
    Luktar de starkt av parfym? Det kan vara allergiframkallande.
    Har ni väskor, skor, bälten, smycken m m av mjuk plast?
    Känns vissa plastleksaker kladdiga eller klibbiga?
    Leker barnen med kasserade tangentbord, mobiler eller annan  
    elektronik?
    Finns det plastsaker som inte är tänkta som leksaker?
    Är leksakerna kvalitets- eller miljömärkta?
    Är de från seriösa leverantörer/tillverkare?
    Undvik smådelar till de minsta barnen och köp leksaker med rätt 
    åldersmärkning för den avdelning där leksaken skall användas.
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UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN! 
Se upp med produkter som innehåller ämnena här till höger. Ställ både frågor 
och krav på din leverantör.

Ftalater
Ftalater är en grupp kemiska ämnen som bland annat används för 
att göra PVC-plasten mjuk. Vissa ftalater kan påverka hormon-
balansen och skada fortplantningsförmågan. Sedan 2007 är ett antal 
skadliga ftalater förbjudna i barnavårdsartiklar och leksaker i en halt 
över 0,1%. De farliga ftalaterna kan finnas i mjuka plastleksaker, 
uppblåsbara badleksaker, vilmadrasser m.m. Tänk på att skadliga 
ftalater fortfarande är tillåtna i andra produkter – låt inte barnen 
leka med plastprodukter som inte är ämnade för dem.

Flamskyddsmedel
Produkter kan innehålla hälsoskadliga flamskyddsmedel – vissa av 
dessa stannar kvar i kroppen och kan föras över via bröstmjölken. 
Flamskyddsmedel kan förekomma i leksaker av textil men finns ofta 
i gamla datorer, mobiltelefoner och tv-spel – låt aldrig barnen leka 
med gammal elektronik.

Lösningsmedel
Vissa färger och lim kan innehålla lösningsmedel som kan påverka 
nervsystemet. Riktiga oljefärger kan dessutom innehålla giftiga färg-
ämnen. Vattenbaserade produkter är att föredra, men tänk på att de 
ofta innehåller konserveringsmedel som kan orsaka allergier.

Tungmetaller
Smycken och metallföremål kan innehålla bly, nickel eller kadmi-
um. Undvik smycken som är billiga och tunga. Bly är mycket farligt 
och kan påverka barnets mentala utveckling. Bly kan även finnas i 
metallfärger och till och med i barnsmink. Kadmium lagras länge 
i kroppen och i större mängder kan det bland annat orsaka sämre 
njurfunktion. Nickel kan göra att barnet utvecklar allergi.

Bisfenol A
Bisfenol A är en vanlig men omdiskuterad plastkemikalie som sedan 
2011 är förbjuden i nappflaskor. Studier pekar på att Bisfenol A 
bl a kan störa fortplantningsförmågan. Se upp med plastförpack-
ningar och matbehållare som kan läcka kemikalier vid uppvärmning.
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ATT TÄNKA PÅ!
Ifrågasätt ovanligt billiga varor. Kvalitet och produktsäkerhet 
måste få lov att kosta pengar!

Köp helst produkter från kända leverantörer.

Ställ frågor till leverantören om du är osäker. De är skyldiga att 
kunna svara.

Tvätta gärna nya textilier innan de används för första gången.

Vid tillverkningen av skumgummi kan det ha använts farliga 
kemikalier. De ska vara borta ur färdiga skumgummimadrasser 
men ibland finns det kvar rester. Låt madrasserna vädra tills den 
kemiska lukten har försvunnit. (Lekolar har ftalatfria och PVC-fria 

vilmadrasser).
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Box 170, 283 23 Osby • Telefon: 0479-199 00

www.lekolar.se • kundtjanst@lekolar.se
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