
Snart genomför vi en  
marknadskontroll av hoppborgar

Konsumentverket har tidigare genomfört informationsinsatser och en dokumentkontroll av 
hoppborgar. Konsumentverkets kontroller av hoppborgar har visat på bristande säkerhet. Fler 
allvarliga olyckor med barn i hoppborgar har inträffat på senare tid. Därför genomför nu Kon-
sumentverket en fördjupad kontroll av säkerheten.

Hoppborgar kan innebära roliga tillfällen till 
lek och rörelse för barn. En del av leken riske-
rar dock att sluta med skador på grund av fel 
i utrustningen eller bristande säkerhetsrutiner. 
Ett antal hoppborgsolyckor i Sverige har lett till 
allvarliga hjärnskador och skallfrakturer hos 
barn som har fallit ur hoppborgar och landat 
på hårt underlag. I flera andra länder har även 
dödsfall inträffat. Konsumentverket genomför en 
marknadskontroll av hoppborgar under första 
halvåret 2022 för att säkerställa att hoppborgar 
uppfyller gällande säkerhetskrav.

Bakgrund och syfte 
Efter flera allvarliga olyckor med hoppborgar 
genomförde Konsumentverket en dokument-
kontroll av säkerheten hos hoppborgar 2018. 
Kontrollerna visade att nästan inga företag hade 
relevant dokumentation gällande hoppborgarnas 
säkerhet. Konsumentverket informerade bran-
schen om gällande krav. Sedan kontrollen har vi 
fått in fler anmälningar om allvarliga olyckor i 
hoppborgar och vi har krävt åtgärder från flera 
företag. Förutom allvarliga säkerhetsbrister i 

konstruktionerna har olyckorna berott på bris-
tande säkerhetsrutiner gällande till exempel över-
vakning, förankring och stötdämpande underlag.  
Att säkerhetsrutiner följs är en viktig grund för 
att garantera att tjänsten är säker.

Syftet med kontrollen är att få bort farliga hopp-
borgar från marknaden och att höja kunskapen 
i branschen avseende vilka krav och regler som 
gäller för att förebygga skador vid olyckor i 
hoppborgar.

Gällande regler
Att erbjuda lek i en hoppborg ska vara säkert 
enligt produktsäkerhetslagen (2004:451).Kon-
sumentverket är tillsynsmyndighet enligt pro-
duktsäkerhetslagen. För att veta om en vara eller 
tjänst är säker finns bland annat ledning i stan-
darder.

För hoppborgar som erbjuds på till exempel eve-
nemang eller hyrs ut gäller standardenEN 14960. 
Hoppborgar som uppfyller standarden EN 71-8  
har inte lika höga säkerhetskrav och klassas som 
leksaker. De hoppborgarna får enbart användas 
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av privatpersoner för hemmabruk. De ska inte 
hyras ut eftersom de inte är avsedda för att klara 
den högre påfrestningen det medför. Det är den 
senast reviderade standarden som gäller oavsett 
när hoppborgen tillverkades. Konsumentverket 
har möjlighet att ställa ytterligare krav än de som 
standarden tar upp för att säkerhetsnivån ska 
anses uppfylld enligt produktsäkerhetslagen.

Näringsidkaren ansvarar  
för säkerheten 
Det är den som tillhandahåller en hoppborg som 
är ansvarig för säkerheten. Det innebär bland 
annat att utrustningen ska uppfylla säkerhetskrav 
i tillämpliga EN-standarder eller annan bedöm-
ningsgrund som ger motsvarande säkerhet, det 
ska finnas tillräckligt med kompetent personal 
som säkerställer att utrustningen används på ett 
säkert sätt,det ska finnas säkerhetsinformation 
till vuxna och barn som de ska ta del av innan 
och under aktiviteten,det ska finnas ett förebyg-
gande säkerhetsarbete samt rutiner vid händelse 
av olycksfall det inte går att friskriva sig från 
ansvaret genom att skriva att deltagande sker på 
egen risk. 

Om en hoppborg inte uppfyller kraven  
på säkerhet kan Konsumentverket kräva  

att hoppborgen inte får användas.
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Konsumentverket skickar ut detta informa-
tionsbrev till företag som tillhandahåller 
hoppborgar i Sverige. Under våren 2022 
kommer Konsumentverket tillsammans med 
besiktningsmän att besöka ett antal hopp-
borgsföretag runt om i Sverige. Vi kommer att 
genomföra besiktningar av ett antal hoppbor-
gar hos varje företag mot krav i standarden 
EN 14960 och begära in företagens tekniska 
dokumentation gällande hoppborgarna. 

Du som tillhandahåller hoppborgar ska bland 
annat kunna visa upp besiktningsprotokoll 
och annan dokumentation som styrker säker-
heten hos utrustningen samt visa att ni regel-
bundet kontrollerar hoppborgarna. Du ska 
också kunna visa vilken säkerhetsinformation 
ni ger till kunder som hyr hoppborgar eller 
anställda som ska montera hoppborgar och/ 
eller övervaka hoppborgar. Du ska kunna visa 
att du har säkerhetsförebyggande rutiner och 
rutiner för hur ni agerar vid en olycka. 

Resultatet av kontrollen sammanställs i en 
rapport som presenteras på Konsumentver-
kets webbplats och vid ett uppföljande möte 
med branschen.

Projektledare: Anna Strandberg

Projektgrupp: Anna Damm,  
Marlene Gustavsson, Marie Näslund  
och Åsa Persson

Så här går kontrollen till

Har du frågor är du välkommen  
att kontakta Konsumentverket via telefon 
0771 - 42 33 00 eller mejl 
konsumentverket@konsumentverket.se

Kontakt 


