Snart genomför vi en ny
marknadskontroll av lekland
Lekland innebär bra tillfällen till lek och rörelse för barn. En del av leken riskerar dock att
sluta med skador på grund av fel i utrustning eller brister i säkerhetsrutiner. Konsumentverkets nyligen genomförda marknadskontroll av lekland visade på ett stort antal brister.
Därför genomför verket under 2020 en större uppföljande kontroll av säkerheten.
Rolig lek med risk för skada
Lekland är en uppskattad aktivitet både för familjen och vid gruppaktiviteter som till exempel barnkalas. Det är roligt och nyttigt för barn att leka och
röra på sig, men ibland inträffar olyckor.
Att barn skadar sig när de leker är en del av att
växa upp och utvecklas, men att barn skadas på
grund av säkerhetsbrister är aldrig acceptabelt.

Bakgrund och syfte
Konsumentverket har genomfört kontroller av
säkerheten på lekland under 2011 och under
2018-2019. Båda kontrollerna har visat på stora
säkerhetsbrister. Förutom ett stort antal allvarliga
säkerhetsbrister i utrustning saknade leklanden
ofta skriftliga säkerhetsrutiner. Skriftliga rutiner är
en grund i det säkerhetsarbete som leklanden ska

bedriva, för att garantera att den tjänst som erbjuds
är säker.
Samtidigt som marknadskontrollerna visat på stora
säkerhetsbrister har anmälningar från konsumenter om skador på lekland till Konsumentverket
ökat kraftigt de senaste åren. Exempel på olyckor
är huvudskador, frakturer på ben och armar samt
strypningstillbud. Något som fått Konsumentverkets GD och Konsumentombudsman Cecilia Tisell
att reagera genom att hon tillskrev branschen direkt
i ett brev i juli månad 2019.
Med kontrollen under 2020 vill Konsumentverket
få ytterligare säkerhetsbrister åtgärdade och höja
kunskapen i branschen avseende vilka krav och regler som gäller för att förebygga skador vid olyckor
på lekland.

Mer information
Vill du veta mer om hur du kan arbeta med säkerheten på ditt
lekland? Beställ ”Vägledning för dig som driver lekland” och
”Vägledning för att erbjuda säkra tjänster till konsument”.
Du hittar dem genom att söka efter respektive broschyr på
Konsumentverkets webbplats.

Gällande regler

Enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) ska alla
varor och tjänster som tillhandahålls konsumenter
vara säkra. Konsumentverket är tillsynsmyndighet
enligt produktsäkerhetslagen. För att bedöma om
en vara eller tjänst är säker finns bland annat standarder som hjälpmedel.
För lekland gäller exempelvis standarderna (beroende på vilken utrustning som tillhandahålls):
•

EN1176 lekredskap och ytbeläggning,

•

EN 1177 stötdämpande underlag för lekplatsen
ytbeläggning,

•

EN 14960 hoppborgar,

•

EN 13219 trampoliner,

•

EN 71 åkleksaker.

Det är den senast reviderade standarden som gäller
oavsett när redskapen tillverkades.
Konsumentverket har möjlighet att ställa ytterligare
krav än de som standarden tar upp för att
säkerhetsnivån ska anses uppfylld enligt
produktsäkerhetslagen.

Leklandet ansvarar för säkerheten

Det är den som driver leklandet som är ansvarig för
säkerheten. Det innebär bland annat att:
• det ska finnas ett förebyggande säkerhetsarbete
samt rutiner vid händelse av olycksfall.
• utrustningen ska uppfylla säkerhetskrav i
tillämpliga standarder.
• det ska finnas säkerhetsinformation till vuxna
och barn som de ska ta del av innan och under
aktiviteten.
• det ska finnas tillräckligt med kompetent personal som säkerställer att utrustningen
används på ett säkert sätt.
• det inte går att friskriva sig från ansvaret
genom att skriva att deltagande sker på egen
risk.
Om ett lekland, eller delar av leklandet, inte uppfyller kraven på säkerhet kan Konsumentverket kräva
att leklandet, eller de delar som berörs, hålls stängda tills riskerna är undanröjda.

Så här går kontrollen till
•
•
•

•

Konsumentverket skickar ut detta informationsbrev till ansvariga för lekland i Sverige.
Konsumentverket kommer tillsammans med besiktningsmän att besöka anläggningar runt om i
Sverige under året.
Konsumentverket begär in dokumentation från ett antal lekland. Du ska bland annat kunna
visa upp besiktningsprotokoll och annan dokumentation som styrker säkerheten hos utrustningen samt visar att ni regelbundet kontrollerar redskapen.
Resultatet av kontrollen sammanställs i en rapport som presenteras på Konsumentverkets
webbplats.
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Har du frågor är du välkommen att kontakta
Konsumentverket via:
telefon vxl: 0771 - 42 33 00
e-post: konsumentverket@konsumentverket.se

