
Utsortering av leksaker 
Rutiner och fakta kring farliga kemikalier 



Om Retoy 
 Retoy erbjuder aktiviteter där 
barn får leka sig till en bättre 
värld genom att byta, låna, 
skapa och ge. Med leksaken 
som verktyg upplever de tidigt 
hur kul och lätt det är att vara 
miljövänlig samtidigt som de lär 
sig mer om sina rättigheter 
utifrån FN:s barnkonvention. 



Bakgrund  
 
♥	   	  På Retoys leksaksbytesaktivitet får barn på ett roligt sätt 
praktisera hållbar konsumtion genom att byta leksaker med 
varandra. Tyvärr innehåller många leksaker farliga kemikalier  
och vi arbetar aktivt med att sortera bort olämpliga leksaker, i 
den mån vi kan. 
 
♥	   	  Tillsammans med Blocket har vi tagit fram en checklista 
och rutiner för att kunna sortera ut olämpliga leksaker samt 
ge mer information och tips.  



Checklista för utsortering 
 Retoy sorterar bort alla leksaker som 

kan vara olämpliga för barn, tex: 
 
♥	   	  Leksaksaker med farliga 
kemikalier 
 
♥	   	  Trasiga leksaker (en stor del 
återanvänds i Retoy Lab) 
 
♥	   	  Krigsleksaker och barnsmink 



Kan innehålla farliga kemikalier 

♥	   	  Leksaker av mjukplast (speciellt äldre) 
 
♥	   	  Leksaker med stark lukt av plast, 
parfym, färg 

♥	   	  Trasig elektronik eller äldre el-leksaker 
 
♥	   	  Slime, modellera och lekmassa 
 
♥	   	  Självlysande leksaker och leksaker med 
vätska 



Vad gör vi med leksakerna? 
 

♥	   	  Trasiga men ofarliga leksaker och 
smådelar återanvänds som material i 
Retoy Lab där barn får skapa nya 
leksaker och innovationer. 

	  
♥	   	  Leksaker med farliga kemikalier 
och elektronik tas om hand på ett 
säkert sätt av SITA som återvinner 
materialet. 



Farliga kemikalier som kan  
förekomma i leksaker 

Flamskyddsmedel 
Ingår i olika material för att försvåra 
antändningen av brand eller 
minska spridningen av den. 
 
När blir det farligt? 
Det ger några omedelbara effekter 
vid engångsdoser, men kommande 
generationer kan riskera att 
drabbas allvarligt. 
 
 



Hälsoeffekter 
Drabbar främst kommande generationer. Flamskyddsmedel 
kan orsaka ovanliga cancertumörer, sämre immunförsvar och 
negativ påverkan på barnens mentala utveckling. 
 
I vad finns det? 
Flamskyddsmedel används i  
plast, gummi och textilier.  
Det finns i bl.a. TV-apparater,  
madrasser, möbler, datorer,  
kläder, damm etc. 
 



Flourerande ämnen 
En stor, komplex grupp av ämnen. Dessa ämnen bildas 
inte naturligt utan framställd för att få extremt stabila 
kemiska bindningar mellan kol och fluor. De används bl.a 
som impregnering av olika material.  
 
När blir det farligt? 
Stabiliteten i dessa ämnen betraktas som en god 
egenskap i många industriella användningar, men är 
negativ ur miljö- och hälsosynpunkt. De påverkas 
nämligen oftast inte av nedbrytning utan binder proteiner 
och lagras i lever och blod.  
 
 



Hälsoeffekter 
Dessa ämnen kan redan i små mängder vara mycket 
skadliga för fortplantningen, cellfunktioner och 
hormonsystem. 
 
I vad finns det? 
Naturskyddsföreningen hittade nyligen fluorerade miljögifter 
i 11 av 13 impregneringsmedel som används för att göra 
skor, barnoveraller och fritidskläder m.m. vattenavstötande. 
Textilier som andas och samtidigt är vattenavstötande. Även 
teflonpannor.  
 



Ftalater 
Ftalater är ett samlingsnamn på en grupp kemiska ämnen 
som bland annat används som mjukgörare i plast. 
 
När blir det farligt? 
Ftalater lakas efter hand ur plasten under hela 
plastproduktens livstid och samlas bland annat i damm.  
Eftersom att de produceras i stora mängder hittar man dem  
i både människa och natur - de är en av de vanligaste 
föroreningarna i inomhusmiljö och ute i naturen.   
 



Hälsoeffekter 
Många allvarliga hälsoeffekter kopplas till ftalater. Till de 
allvarligaste hör störningar i kroppens hormonsystem, störd 
könsutveckling och fertilitet, och cancer. Även allergi, astma, 
fetma och diabetes kan i vissa fall härledas exponering för 
ftalater. Vissa ftalater har också miljöfarliga egenskaper, de 
tas upp i fettvävnad och bioackumuleras samtidigt som de 
är mycket giftiga för djur och växter som lever i vatten. 
 
I vad finns det? 
Kan finnas i leksaker och andra barnartiklar som innehåller 
mjukplast.  
 
 



Bisphenol A 
Används som råvara vid tillverkning av plastsorter, t.ex. 
polykarbonatplaster och epoxiplaster.  
 

När blir det farligt?  
Giftet kan läcka när plasten blir gammal.  
 

Hälsoeffekter  
Bisfenol A är ett hormonellt aktivt ämne med östrogena 
egenskaper. Störd utveckling av hjärnan, beteende och 
reproduktionsorgan, samt ökad risk för fetma och cancer 
efter exponering i fosterlivet är några effekter som har 
rapporterats i djurförsök. Risker relevanta för människors 
hälsa, samt vid vilka exponeringsnivåer skadliga effekter  
uppstår, är dock omdebatterat.  
 
 



I vad finns det?  
Exempelvis används det för att göra 
nappflaskor, CD- och DVD-skivor.  
 
Tips för att undvika Bisfenol A 
Byt ut produkter som exempelvis 
nappflaskor efter två år. Följ 
anvisningar på nappar, nappflaskor om 
det finns tips på när de bör bytas ut. 
Håll utkik efter hål eller slitage i 
plasten, börjar plasten bli sliten byt ut 
produkten.  
 
 



Bly  
Bly är en metall som kan lagras i människokroppen. Bly 
finns omkring oss i miljön men även i produkter och 
livsmedel.  
 
När blir det farligt?  
Vanligen tas bly upp av lungorna och transporteras sedan 
i kroppen via blodet och ansamlas i lever, njure och mjälte. 
Utsöndringen av bly ur kroppen går mycket långsamt 
vilket gör att halterna i kroppen gradvis ökar. Barn riskerar 
att ta upp det när de leker eller suger på leksaker som 
innehåller bly(kemi).  
 
 
 



Hälsoeffekter 
Exponering för bly kan ge skador på nervsystemet och 
medföra försämrad intellektuell utveckling och 
prestationsförmåga. Foster och små barn är speciellt 
känsliga(kemi).  
 
I vad finns det?  
Bly används både som metall och som olika 
blyföreningar(kemi). Utsläppen av bly kommer idag främst 
från industrin, biltvätt, ammunition och fiskesänken. Cirka 
30 procent av alla elektriska och elektroniska leksaker 
innehåller bly i otillåtna halter(kemi). Men de har även 
hittats i andra leksaker och kritor.  
 
 
 



Tips – undvik gifter i leksaker 

♥	   	  Välj i första hand leksaker av 
naturmaterial som trä  

♥	   	  Handla i seriösa butiker  om du köper 
nytt och gärna de som specialiserar sig 
på ‰ekologiska‰ leksaker.  

♥	   	  Lukta på plastleksaker. Luktar de 
kraftigt av plast så ska du undvika dem. 
Risken är stor att de innehåller ftalater.  
 
 



♥	   	  Undvik leksaker som luktar parfym. De kan vara tillsatta 
för att dölja plastlukt och kan i sig vara allergiframkallande.  

♥	   	  Fråga i butiken. Som konsument har du rätt att inom 45 
dagar få svar på om en produkt innehåller några farliga 
ämnen, denna rättighet finns i EU:s gemensamma 
kemikalielagstiftning  
 

♥	   	  Titta om leksaken är CE-märkt* 
* Produkter som är CE-märkta uppfyller enligt tillverkaren eller importör 
EUs gemensamma krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, och 
miljö 

 
 


