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Sammanfattning  

 

Hormonstörande ämnen finns i många vardagsprodukter och kan leda till negativa effekter på 

människans hälsa. Små barn är av olika skäl extra känsliga och exponeras i större utsträckning än 

vuxna, ändå är hormonstörande ämnen endast förbjudna i ett fåtal leksaker och barnavårdsartiklar. 

Exponeringskällorna är många och om ingenting görs för att minska förekomsten av hormonstörande 

ämnen kommer antalet personer med diagnoser som fetma, diabetes typ 2 och olika typer av cancer 

troligen att öka. Giftfri miljö är ett av Sveriges miljökvalitetsmål och Kemikalieinspektionen har tagit 

fram en handlingsplan för att uppnå detta miljökvalitetsmål. Målet kommer inte att uppnås i utsatt 

tid. Övrig lagstiftning som reglerar hormonstörande ämnen i leksaker behöver förbättras för att 

säkerställa att barns hälsa inte påverkas negativt.  

Rapporten består av en litteraturstudie och en enkätstudie. I enkätstudien undersöks hur stor 

kunskap småbarnsföräldrar i Halmstad har om hormonstörande ämnen och deras effekter på barn. 

Resultatet av enkätstudien visar att  kunskapen hos småbarnsföräldrar är bristfällig när det gäller 

barns exponering för hormonstörande ämnen. Majoriteten av småbarnsföräldrarna saknar den 

information som krävs för att välja leksaker och barnavårdsartiklar utan hormonstörande ämnen till 

sina barn. Samtidigt litar majoriteten av småbarnsföräldrarna på att leksaker och barnavårdsartiklar 

som säljs i Sverige är säkra att använda. 

Eftersom hormonstörande ämnen till stor del inte omfattas av förbud hamnar mycket av ansvaret 

hos konsumenten. Problematiken uppstår när konsumenten, i det här fallet småbarnsföräldrarna, 

inte har tillräcklig kunskap om hormonstörande ämnen för att kunna fatta informerade beslut.  

 

  



 
 

Abstract 

Endocrine disruptive chemicals (EDCs) are found in many everyday products and can cause adverse 

effects on human health. Small children are particularly sensitive to EDCs and they are also exposed 

to them in a greater extent than adults. Despite this, EDCs are only banned in a few toys and 

childcare products. There are many sources of exposure and if no steps are taken to reduce the 

incidence of EDCs we may face an increasing number of people diagnosed with obesity, diabetes type 

2 or various types of cancer.  

The Swedish Government has set a number of environmental objectives, one of which is called a 

non-toxic environment. The Swedish Chemicals Agency was instructed to produce and conduct a 

national action plan to achieve this goal. According to the Swedish Government this objective will not 

be achieved on time. Other legislation that regulates EDCs needs to be improved in order to make 

sure that there are no adverse effects on children’s health.  

This report consists of a literature review and a questionnaire study. The questionnaire study 

examined what the parents of small children knew about EDCs and their effects on children. The 

results show that knowledge amongst parents is poor when it comes to children’s exposure to EDCs. 

The majority of the parents lack the information necessary to select toys and childcare products 

without EDCs for their children. They also trust that toys and childcare products sold in Sweden are 

safe to use.  

Most EDCs are not banned in toys and childcare products and because of that the consumer has to 

take more responsibility when choosing what products to buy. If the consumer, in this case the 

parent, doesn’t have enough knowledge about EDCs to make an informed decision it can cause 

problems. 
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Förord 

Denna rapport är ett examensarbete som utfördes under vårterminen 2013 och avslutar min 

kandidatutbildning till Miljö- och Hälsoskyddsinspektör på Högskolan i Halmstad. Examensarbetet har 

utförts under 20 veckor på halvfart.  

Hormonstörande ämnen är ett högaktuellt ämne som ofta figurerar i media. Flera av mina nära 

vänner är småbarnsföräldrar och när jag pratade med dem insåg jag att många inte visste att vissa 

leksaker kunde vara skadliga. Jag ville undersöka detta närmre och bestämde mig för att utföra en 

enkätstudie för att ta reda på hur kunskapsläget ser ut. 

Jag vill tacka Niklas Karlsson för handledning under arbetets gång. Jag vill även tacka Anna Hansson 

för hjälp vid framställning av enkäten. Ytterligare ett tack ska riktas till BVC Humlan och 

Tudorklinikens BVC för att jag fick placera mina enkäter i deras väntrum. Slutligen vill jag tacka min 

familj som har bollat idéer, korrekturläst och stöttat mig i mitt arbete.  
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1. Inledning  

Hormonstörande ämnen finns överallt i vår omgivning: i luften, i marken, i vattnet, i vår mat, i våra 

kläder, i våra möbler, i elektronik, i köksredskap och i leksaker. Hormonstörande ämnen finns även i 

våra kroppar och i våra barns kroppar. Många av dessa ämnen är långlivade, lagras i kroppen och 

ansamlas i näringskedjan. Forskning tyder på att hormonstörande ämnen kan ge 

reproduktionsstörningar, beteendestörningar, skador på nervsystemet, fetma, diabetes typ 2 och 

flera sorters cancer (Bergman, Heindel, Jobling, Kidd, & Zoeller, 2013). Ändå används många av dessa 

ämnen fortfarande i stora mängder både i Sverige och resten av världen. Nya kemikalier tillverkas 

och sprids varje år och av de 100 000 ämnen som finns på den europeiska marknaden har endast ett 

fåtal genomgått en riskbedömning. Flera av de ämnen som klassas som hormonstörande verkar i små 

doser. Det innebär att en enda leksak kan utsöndra ämnen som kan ge en negativ effekt på det barn 

som leker med den. Har man då i åtanke att ett svenskt barn i genomsnitt har 500 leksaker ser man 

snabbt problematiken (Klar, Dahl, Prevodnik, & Gunnarsson, 2012).  

Vilken lagstiftning skyddar barnen från ämnen som kan skada deras hälsa? Vem ansvarar egentligen 

för att minska barnens exponering av hormonstörande ämnen, myndigheterna eller föräldrarna? Har 

föräldrarna tillräcklig kunskap om hormonstörande ämnen för att kunna fatta beslut som minskar 

exponeringen och hur ser de på ansvarsfördelningen? 

 

1.1. Syfte  

Syftet med litteraturstudien är att undersöka vilka hormonstörande ämnen som finns i 

vardagsprodukter för barn, vilka effekter de ger på människans hälsa i allmänhet och barns hälsa i 

synnerhet, hur människan exponeras samt vilken lagstiftning som reglerar användandet av 

hormonstörande ämnen. Enkätstudiens syfte är att ta reda på vad småbarnsföräldrar har för kunskap 

om hormonstörande ämnen. Dels huruvida de har hört talas om hormonstörande ämnen och var 

barn exponeras men även hur de ser på ansvarsfördelningen mellan dem själva och olika 

myndigheter. 

För att småbarnsföräldrarna ska kunna fatta ett informerat beslut och aktivt välja bort de leksaker 

och barnavårdsartiklar som innehåller hormonstörande ämnen krävs kunskap. Om föräldrarna inte 

kan fatta dessa informerade beslut innebär det att lagar och andra regler måste fungera på ett sätt 

som minskar risken för att barnen utsätts för negativa effekter till följd av exponering av olika 

kemikalier.  
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Målet med projektet är att belysa problematiken kring de hormonstörande ämnen som finns i vår 

vardag, reda ut vilka effekter hormonstörande ämnen har på barn samt undersöka vad 

småbarnsföräldrar vet och tycker om dessa ämnen. Målet är även att ge en grund till framtida 

efterforskningar inom ämnet.   

  

1.2. Avgränsningar 

Både vid litteraturstudien och enkätstudien har fokus legat på hormonstörande ämnens effekter på 

barn. Andra kemikalier som påverkar barn men inte är tydligt kopplade till hormonstörande ämnen 

har inte tagits med i rapporten. Eftersom det finns många ämnen som är misstänkt hormonstörande 

har en avgränsning gjorts och rapporten fokuserar främst på bisfenol A, ftalater, bromerade 

flamskyddsmedel, PCB och parabener. Det finns mycket att skriva om de olika hormonstörande 

ämnen som finns men i den här rapporten redogörs främst de ämnen, effekter och produkter som 

kan kopplas till barn. Effekter på djur beskrivs endast kortfattat och effekter på miljön har inte 

undersökts alls.  

Fokus ligger främst på leksaker och barnavårdsartiklar och inte på mat, kläder och läkemedel. Dels 

för att avgränsa så att rapporten inte blir för stor men även för att dessa produkter helt eller delvis 

regleras av annan lagstiftning.  
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2. Bakgrund 

2.1. Det endokrina systemet 

För att förstå hur hormonstörande ämnen fungerar måste man känna till hur kroppens 

hormonsystem, det endokrina systemet, fungerar. Det endokrina systemet hos människan består av 

flera endokrina organ, körtlar. I dessa körtlar finns endokrina celler där hormoner bildas och 

utsöndras i blodet. Hormonerna verkar i andra körtlar samt i olika vävnader i kroppen och styr en rad 

olika processer i kroppen. De endokrina körtlar man oftast pratar om hos människan är hypofysen, 

binjurarna, sköldkörteln, bisköldkörtlarna och könskörtlarna (testiklar respektive äggstockar). Dessa 

körtlar är viktiga för att kroppen ska kunna reglera ämnesomsättning, temperaturreglering, salt- och 

vattenbalans, blodtrycksreglering och fortplantning. De är även viktiga vid blodbildning och 

immunförsvar samt för att styra uppbyggnaden av muskulatur och skelett (Hulthén, 

Nationalencyklopedin, 2013). 

2.1.1. Hormoner 

De hormoner som bildas i ett organ och färdas via blodet till andra organ eller vävnader brukar kallas 

klassiska hormoner. Det finns även vävnadshormoner som verkar i den vävnad de bildats i. De 

klassiska hormonerna brukar delas in i tre grupper; proteiner eller peptider, steroider samt aminer 

eller aminosyraderivat. Proteiner eller peptider kan vara hormoner från hypofys, mag-tarmkanal eller 

bisköldkörtlar. Steroider kan var hormoner från binjurebark och äggstockar respektive testiklar. 

Aminer eller aminosyraderivat kan vara adrenalin och sköldkörtelhormoner. (Hulthén & Nordlund, 

Nationalencyklopedin, 2013). Hormonerna hos olika arter är ofta ganska lika varandra och djur har 

liknande hormonsystem. För att ett hormon ska få effekt i kroppen måste det fästa vid en receptor. 

Receptorer är specialiserade proteiner som attraherar och fäster vid ett specifikt hormon. 

Hormonreceptorer är begränsade i antal och ger begränsade och specifika effekter. Hormoner kan 

endast påverka de celler där receptorer finns och receptorerna finns ibland endast under en viss 

period i livscykeln, exempelvis under fosterstadiet eller i vuxen ålder. Hormoner beter sig på olika 

sätt i olika celler eller under olika perioder under livscykeln och en receptor kan uppfylla olika 

funktioner i samma cell. (Bergman, Heindel, Jobling, Kidd, & Zoeller, 2013).  
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Tabell 1 - Några av de endokrina körtlarna, exempel på hormoner de reglerar samt var i kroppen 

dessa hormoner verkar (Campbell, o.a., 2008) 

Körtel Hormon Verkan 

Bakre hypofysen Oxytocin 

ADH 

Reglerar förlossning  

Styr kroppens vatten-saltbalans. 

Främre hypofysen GH 

 

 

FSH 

 

 

LH 

 

Tillväxthormon, stimulerar tillväxt och 

metabolisk funktion. 

 

Follikelstimulerande hormon, styr ägg-och 

spermieproduktion. 

 

Luteiniserande hormon, styr ägglossning 

respektive testosteronproduktion. 

Sköldkörteln Kalcitonin Sänker kalciumhalten i blodet. 

Bisköldkörtlarna PTH Höjer kalciumhalten i blodet 

Bukspottkörteln Insulin 

 

Glukagon 

Sänker blodsockerhalten. 

 

Höjer blodsockerhalten. 

Könskörtlarna Androgener 

 

 

Östrogener 

Manliga könshormoner, styr manlig 

könsmognad och främjar 

spermieproduktion. 

Kvinnliga könshormoner, styr kvinnlig 

könsmognad och främjar tillväxt av 

livmoderslemhinnan. 

 

 

2.1.2. Homeostas 

För att uppnå homeostas (jämvikt) i kroppen styrs många processer av negativ feedback. Det innebär 

att vid inre eller yttre stimuli reagerar kroppen med att skicka ut hormoner till mottagarceller i 

blodet. Där reagerar hormonet med speciella receptorer och det leder till en fysiologisk respons. 

Denna respons gör att stimuli minskar och homeostas uppnås.  
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Exempel på en sådan process är homeostas för blodsocker som styrs av hormonerna insulin och 

glukagon. Normalt ligger koncentrationen av glukos (socker) i blodet runt 90 mg/100 ml blod och det 

är den ideala nivån för att kroppen ska må bra. När blodsockerhalten stiger, till exempel efter måltid, 

frigörs hormonet insulin från beta-celler i bukspottskörteln. Insulinet gör att kroppens celler kan ta 

hand om mer glukos. Insulinet gör även att levern kan ta upp och lagra glukos. Detta gör att 

blodsockernivån sänks. Skulle blodsockret istället sjunka, till exempel om man hoppat över en måltid, 

frigörs hormonet glukagon från alfa-cellerna i bukspottskörteln. Glukagon gör att levern frisätter det 

glukos som lagrats och blodsockret höjs. Dessa två processer som styrs av hormonerna insulin och 

glukagon bibehåller blodsockerhomeostas i kroppen. Personer med diabetes typ 1 kan inte 

producera insulin utan måste få i sig det från annat håll, ofta via injektioner flera gånger dagligen 

(Campbell, o.a., 2008). Personer med diabetes typ 2 kan ha förhöjda, normala eller minskade 

insulinhalter i blodet. Känsligheten för insulin i kroppen är nedsatt vilket innebär att insulinnivåerna 

är otillräckliga i förhållande till behovet. Majoriteten av personer med diabetes typ 2 i Skandinavien 

är överviktiga (Agardh & Malmquist, 2013). 

 

2.1.3. Könshormoner 

De hormoner som bildas i könskörtlarna (äggstockar respektive testiklar) kallas könshormoner. 

Könskörtlarana producerar och utsöndrar huvudsakligen tre sorters hormoner: androgener, 

östrogener och progestiner (Campbell, o.a., 2008). Hos kvinnan talar man oftast om östrogener, 

framför allt östradiol, samt progesteron (gulkroppshormon) som tillhör progestiner. Dessa bildas i 

äggstockarna med hjälp av follikelstimulerande hormon (FSH)  och luteiniserande hormon (LH) som 

bildas i hypofysen. Hos mannen är det främst androgener som bildas varav testosteron är den 

huvudsakliga. 

Könshormoner styr tillväxt, utveckling, repsoduktionscykler och sexuellt beteende. I puberteten gör 

ökande mängder östrogener hos kvinnan att de yttre könsorganen, livmoder och bröstkörtlar börjar 

växa medan testosteron styr kroppsbehåring och muskeluppbyggnad.  

Hos mannen ger ökad mängd testosteron tillväxt av de yttre könsorganen och prostata, 

kroppsbehåring och skäggväxt. Könshormonerna spelar även en viktig roll för sexualdriften hos både 

män och kvinnor (Hulthén, Nationalencyklopedin, 2013). 
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2.1.4. Hormoner verkar vid låga doser 

Hormoner ger generellt sett effekt vid mycket låga koncentrationer. Det beror delvis på att 

hormonreceptorerna är väldigt reaktiva och det krävs ingen stor mängd av hormon för att en 

reaktion ska ske.  

Dessutom ger hormoner en sigmoidal dos-respons-kurva vilket innebär att en liten förändring i den 

lägre delen av kurvan kan ge större variationer i effekt än om förändringen skulle ske i den högre 

delen av dos-respons-kurvan (Bergman, Heindel, Jobling, Kidd, & Zoeller, 2013).  

 

2.2. Hormonstörande ämnen 

Den endokrina regleringen är livsviktig för att upprätthålla fysiologisk balans. Hormonstörande 

ämnen kan rubba denna balans vilket kan leda till sjukdomar som fetma, diabetes typ 2 samt flera 

sorters cancer. Effekter på reproduktion, tillväxt, utveckling och beteende hos flera olika arter har 

kunnat relateras till exponering av miljögifter och påverkan på hormonsystem. Exempel på 

hormonstörande ämnens effekter på människan finns i tabell 2. Ett hormonstörande ämne är en 

kemikalie eller en blandning av kemikalier som påverkar hormonerna i kroppen genom att störa 

deras normala verkan (Bergman, Heindel, Jobling, Kidd, & Zoeller, 2013).  

Hormonstörande ämnen kan verka på olika sätt. De kan hämma eller aktivera specifika 

hormonreceptorer och på så vis påverka hormonregleringen i kroppen. De kan även härma naturligt 

förekommande hormoner och på så vis ha en direkt inverkan på kroppen. Dioxiner och liknande 

ämnen kan ha en indirekt påverkan på hormonreceptorer genom att hämma eller aktivera de 

enzymer som deltar i hormonmetabolismen. Andra ämnen kan ha en motverkande effekt på 

androgener och på så vis påverka hanfosters utveckling. 

Fortfarande saknas mycket kunskap om hormonstörande ämnens mekanismer och man vet inte 

exakt vilken effekt de har på kroppen. Det man vet är att de stör regleringen av kroppscellernas 

funktion och utveckling. Framför allt verkar hormonstörande ämnen ge effekt på fortplanting och 

tidigt utveckling. En del av störningarna är könsspecifika vilket innebär att ett visst ämne påverkar 

kvinnor mer än män och vice versa. Ett ämne kan även påverka båda könen men på olika sätt. Mer 

forskning krävs för att ta reda på hur de olika processerna går till (Kemikalieinspektionen[1], 2012).  

En viktig aspekt att ta hänsyn till är den så kallade cocktaileffekten. Kunskapen om hormonstörande 

ämnens effekter baseras på forskning där man studerat en kemikalie i taget. När flera kemikalier 

blandas kan dock en cocktaileffekt uppstå, det vill säga att de olika ämnena påverkar varandra.  
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Det kan i vissa fall innebära att de försvagar eller förstärker varandras effekt i kroppen. Dels kan två 

ämnens effekter adderas så att 1+1=2 men effekten kan även förstärkas så att 1+1=3 eller i vissa fall 

mer. Detta innebär att även låga doser av ett hormonstörande ämne kan ge stor effekt om de 

blandas med andra hormonstörande ämnen (Hedlund, 2013). 

Tabell 2 – Exempel på några hormonstörande ämnen, produkter där de förekommer samt 

misstänkta hälsoeffekter 

Ämnets namn Produkter Misstänkta hälsoeffekter Kommentar 

Bisfenol A Konservburkar, 

nappflaskor, kvitton 

Prostatacancer, 

bröstcancer, tidigarelagd 

pubertet, hyperaktivitet, 

fetma 

Förbjudet i 

nappflaskor inom EU 

sedan 2011. 

Di(2-

etylhexyl)ftalat 

(DEHP) 

PVC-plast, plastgolv, 

kosmetika, parfym 

Missbildade könsorgan hos 

pojkar, minskad fertilitet, 

astma, allergi, fetma 

Är inom EU förbjudet 

i leksaker och 

barnavårdsartiklar  i 

halter över 0,1 

procent. 

Polyklorerade 

bifenyler (PCB) 

Fanns i elektronisk 

utrustning, 

transformatorer, 

byggnadsmaterial 

Skador på nervsystemet, 

beteendestörningar, 

fortplantningssvårigheter 

Nytillförsel av PCB är 

förbjuden i Sverige 

sedan 1970-talet men 

höga halter finns kvar. 

Polybromerad 

bifenyleter (PBDE) 

Elektronik, 

byggnadsmaterial, 

möbler, textilier  

Giftig för vattenlevande 

organismer. Påverkar 

spermieproduktion, ger 

försenad könsmognad, 

minskad 

spermieproduktion, 

minskad nivå av 

könshormoner 

Är sedan 2013 

förbjudet i elektronik 

med vissa undantag. 

Några PBDE är 

förbjudna inom EU. 

Bildar vid förbränning 

giftiga dioxiner och 

furaner. 

Propylparaben Kosmetika, 

hygienprodukter 

inklusive produkter för 

barn, 

konserveringsmedel i 

mat 

Minskad 

spermieproduktion 

Få studier har gjorts, 

parabener är endast 

svagt länkade till 

hormonstörande 

effekter.  
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2.2.1. Bisfenol A 

Bisfenol A (forsättningsvis används förkortningen BPA) framställs ur fenol och aceton. BPA används 

huvudsakligen vid framställning av polyestrar, polykarbonatplaster och epoxihartser. De förekommer 

även i härdare för plast, lim och färg. Plasterna används vid framställning av produkter som 

nappflaskor, CD-skivor, skyddslack för konservburkar och tandfyllnadsmaterial. BPA finns även i 

termopapper som används vid tillverkning av kvitton och biljetter. Inom EU används cirka en miljon 

ton BPA varje år, för Sverige är den siffran 30 ton per år (Warell & Eberson, 2013). BPA produceras 

och används i mycket stora kvantiteter inom EU. Sverige har ingen egen tillverkning men importerar 

stora mängder från andra EU-länder. Hanteringen av BPA och de plastmaterial som tillverkas av BPA 

är begränsad i Sverige. Däremot importerar Sverige betydande mängder av färdiga produkter som 

tillverkats av BPA-baserade material. I vissa av dessa importerade produkter kan det finnas rester av 

BPA. I vissa fall kan materialet i produkterna brytas ner vilket leder till att BPA frigörs. BPA kan även 

läcka från materialet till vätska eller födoämnen som värms eller förvaras i en sådan plastprodukt 

vilket leder till att BPA kan tas upp av människokroppen efter intag. Allt fler företag inom 

livsmedelsbranschen väljer bort BPA i sina produkter. Det kan röra sig om dryckesflaskor, lock till 

barnmatsburkar och husgeråd (Kemikalieinspektionen[2], 2011). Den 1 mars 2011 blev det förbjudet 

att använda BPA i nappflaskor och sedan dess har barns exponering minskat avsevärt (Warell & 

Eberson, 2013). Än så länge vet man mycket lite om andra exponeringskällor och hur stor roll dessa 

spelar. Polykarbonatplast används i leksaker och mer forskning krävs för att få reda på effekten av 

dessa. Man tror att BPA från plastleksaker har en liknande roll i barns exponering som nappflaskor 

hade.  

BPA är inte bioackumulerande, det lagras alltså inte i kroppen. Trots det påträffas BPA i nästan alla 

blod- och urinprover från människor där man gjort kemiska analyser. Det innebär att människan hela 

tiden utsätts för BPA i små doser. Små barn är extra känsliga och det är därför viktigt att identifiera 

källor till exponering.  

Eftersom BPA är ett hormonstörande ämne finns det inget nedre gränsvärde där man kan utesluta 

skador. Även i små doser kan BPA ge en negativ effekt. I djurförsök har man sett effekter som störd 

utveckling av hjärna, beteende och reproduktionsorgan.  

Man har även sett en ökad risk för fetma och cancer efter exponering under fosterstadiet. Problemet 

med djurförsök är att man inte kan dra en tydlig parallell till människan utan det är endast en 

indikator på att exponering av ett visst ämne kan vara skadligt. Det har visats i studier att BPA går 

över från kvinnor till foster och spädbarn vid graviditet och amning. Vid dessa stadier i barnets 

utveckling är det extra känsligt för störningar från främmande ämnen.  
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I studier som europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har utfört på djur har man sett 

ett samband mellan högre doser av BPA och effekter på leverfunktionen och reproduktionsförmågan. 

Ett större antal andra studier har gjorts som visar på effekter vid exponering av mycket låga doser. I 

dessa studier har effekter på bröstkörtelvävnad, fettomsättning och honors könsorgan indikerats. 

Dessa studier har inte utförts enligt fastslagna riktlinjer för testning och det kan därför vara svårt att 

jämföra studierna med varandra. För att vara på den säkra sidan menar kemikalieinspektionen i sin 

rapport Nr 6/12 att man bör använda även de mer osäkra studierna vid riskbedömningen för BPA i 

leksaker då man ännu inte är helt säker på BPAs effekter på barn (Kemikalieinspektionen[3], 2012). 

 

2.2.2. Ftalater 

Ftalater är en grupp kemikalier, vanligen salter eller estrar, baserade på ämnet ftalsyra. Ftalater 

används framför allt som mjukgörare vid tillverkning av PVC-plast. Den huvudsakliga användningen 

av PVC-plast i Sverige är i golv men PVC finns i många olika produkter på marknaden. Bland annat 

leksaker, lim, tapeter, suddgummin, plastsandaler, kablar, folie, vävplast, kosmetika, parfymerade 

produkter, tryck på kläder samt färger. Ftalater återfinns alltså i många vardagsprodukter. 

(Kemikalieinspektionen[4], 2011). Exponering i låga doser har i djurstudier visats ge effekter på 

fortplantningsförmågan. En av de mest studerade ftalaterna, DEHP, har likheter med östrogen och 

kan därmed rubba hormonbalansen i kroppen. Man har sett samband mellan DEHP och missbildade 

könsorgan hos nyfödda pojkar. Man har även sett ett samband mellan ftalatexponering och astma 

hos barn (Bornehag & Nanberg, 2010). Tre ftalater misstänks vara mycket skadliga och är förbjudna i 

alla leksaker och barnavårdsartiklar (se definition under stycket hormonstörande ämnen i leksaker) i 

en halt över 0,1 procent. De tre ftalaterna heter DEHP (di(2-etylhexyl)ftalat), DBP (dibutylftalat) och 

BBP (butylbensylftalat). Dessa ftalater förbjöds januari 2007 eftersom de klassificeras som 

hormonstörande och reproduktionsstörande. Ytterligare tre ftalater, DINP, DIDP och DNOP, är 

förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar som kan stoppas i munnen (se definition under stycket 

hormonstörande ämnen i leksaker). Forskningen på dessa tre ftalater är begränsad men av 

försiktighetsskäl bör man undvika att barn exponeras i så stor utsträckning som möjligt 

(Kemikalieinspektionen[5], 2011). 

Ftalater förekommer framför allt i PVC-plast som kan innehålla upp till 60 procent mjukgörare. 

Ftalaterna är löst bundna i plasten och frigörs med tiden. PVC används bland annat till leksaker, 

elektronik och golvbeläggningar. Den totala världsproduktionen av ftalater uppgick 2004 till sex 

miljoner ton (Eberson, 2013). I Sverige har man till stor del fasat ut den farligaste ftalaten DEHP efter 

att förbudet att använda denna i leksaker trädde i kraft.  



10 
 

Istället har man till stor del bytt ut DEHP mot DINP. Den totala mängden ftalater har i Sverige varit 

konstant de senaste åren (Froster, Hedenmark, & Olsson, 2012). 

Halten av ftalater är oftast mycket högre inomhus än utomhus då de hela tiden frigörs från PVC-golv 

och andra produkter. Ftalater som frigjorts från PVC-material hamnar ofta i inomhusdammet vilket 

gör att små barn som kryper eller leker på golvet exponeras i större utsträckning än vuxna. Den 

huvudsakliga exponeringen hos människan sker via inandning, hudkontakt och mun. Dels vid 

födointag men små barn exponeras även genom att bita eller suga på produkter som innehåller 

ftalater (Eberson, 2013). Ftalater har hittats i människan, i blod, bröstmjölk, urin och fostervatten 

(Kemikalieinspektionen[4], 2011).  

 

2.2.3. Bromerade flamskyddsmedel 

Flamskyddsmedel används för att förhindra uppkomst eller framfart av brand. Genom att tillsätta ett 

flamskyddsmedel förändrar man ett visst materials beteende vid brand. Flamskyddsmedel av olika 

slag har använts i över 200 år (Pettersson, 2013). I Sverige är cirka 10 procent av den totala mängden 

flamskyddsmedel som produceras bromerat.  

Det innebär att drygt 300 ton bromerade flamskyddsmedel tillverkas i Sverige varje år. Dessutom 

kommer ytterligare bromerade flamskyddsmedel till Sverige med importerade varor.  

Bromerade flamskyddsmedel (ofta förkortat PBDE, polybrominerade difenyletrar) är väldigt effektiva 

både sett till kostnad och funktion. Det krävs inte så stora mängder för att ge effekt. Bromerade 

flamskyddsmedel används huvudsakligen i elektroniska varor där den plast eller det gummi som 

omger de elektroniska komponenterna behöver flamskyddas. Bromerade flamskyddsmedel används 

också i byggnadsmaterial, textilier och möbelstoppning. Exempel på produkter för barn är 

elektroniska leksaker och textil i barnvagnar. Den största mängden flamskyddsmedel frigörs när 

produkten skrotas. Bromerade flamskyddsmedel kan även frigöras vid användning av elektroniska 

produkter som datorer eller TV-apparater. Bromerade flamskyddsmedel är persistenta, 

bioackumulerande och biomagnifierande vilket innebär att de bryts ned långsamt, lagras i kroppen 

och påverkar framför allt de arter som finns högst upp i näringskedjan (Kemikalieinspektionen[6], 

2003). Bromerade flamskyddsmedel kan färdas långt i miljön och man har hittat halter av PBDE i vilda 

isbjörnar, långt ifrån utsläppskällan (McKinney, o.a., 2011).  
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Det finns cirka 70 olika bromerade flamskyddsmedel. De vanligaste är pentabromdifenyleter, 

oktabromdifenyleter, dekabromdifenyleter, tetrabrombisfenol A (TBBP-A) och 

hexabromcyklododekan (HBCDD). Kunskapen om dessa fem ämnen är relativt stor men effekterna är 

inte helt klarlagda (Kemikalieinspektionen[6], 2003). I en kohortstudie som genomfördes efter 

terroristattacken på Word Trade Center i New York den 11 september 2001, där mycket bromerade 

flamskyddsmedel frigjordes från rasmassorna, fann man ett samband mellan PBDE-halten i 

navelsträngsblod och effekter på nervsystemets utveckling. De barn vars navelsträngblod hade högre 

halter av PBDE fick sämre resultat i de test som utfördes för att uppskatta mental och fysisk 

utveckling (Herbstman, o.a., 2010).  

Andra misstänkta effekter av exponering för bromerade flamskyddsmedel är störningar av 

sköldkörtelns funktioner då PBDE liknar sköldkörtelhormoner. Misstankar om att bromerade 

flamskyddsmedel kan ge olika former av cancer finns men det krävs mer forskning för att hitta ett 

definitivt samband (McDonald, 2002).  

 

2.2.4. PCB 

PCB, polyklorerade bifenyler, är persistenta organiska ämnen som började användas under 1920-

talet. Då använde man PCB isolatorvätska i transformatorer, som mjukgörare i plast samt som tillsats 

i smörjoljor, färg och fogmassor. PCB uppmärksammades som miljögift på 1960-talet efter att det 

visade sig att exponering ledde till fortplantingsstörningar hos marina djur, bland annat säl. I Sverige 

har all användning av PCB varit förbjuden sedan 1978 men eftersom ämnet är väldigt persistent finns 

det fortfarande höga halter kvar i luft, vatten och mark. Amerikanska studier har visat ett samband 

mellan exponering i fosterstadiet och beteendestörningar hos barn men majoriteten av den 

forskning som finns gäller marina djur. På grund av det fokuserar den här rapporten främst på andra 

hormonstörande ämnen. PCB fortsätter dock vara ett intressant ämne att studera, speciellt sett till 

ämnets likheter med bromerade flamskyddsmedel (Rosenkvist & Dencker, 2013). 

 

2.2.5. Parabener 

Parabener används som konserveringsmedel i kosmetika, livsmedel och hygienartiklar. Det 

förekommer ofta parabener i hygienartiklar för barn. Det finns olika typer av parabener, till exempel 

propylparaben, metylparaben och butylparaben.  
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Parabeners syfte är att motverka bakterier, svamp och mögel i produkterna och har således en 

gynnande effekt på hälsan och är godkända av läkemedelsverket. Parabener framkallar mindre allergi 

än många andra konserveringsmedel. På senare år har misstankar väckts om att parabener är 

hormonstörande och att de bland annat påverkar spermiekvaliteten. Propylparaben misstänks vara 

den mest hormonstörande av parabenerna men det krävs mer forskning för att fastställa 

misstankarna (Ollerstam, 2013). 

 

2.3. Hälsoeffekter hos människan 

2.3.1. Effekter på fortplantningen 

Man har identifierat effekter på fortplantning hos både män och kvinnor. Hos män har tre 

huvudsakliga effekter påvisats: försämrad spermiekvalitet och manlig infertilitet, störning i den 

manliga fosterutvecklingen vilket kan leda till medfödda missbildningar av urogenitalsystemet samt 

testikel- och prostatacancer. Hos kvinnor ser man en ökad frekvens av endometrios, 

menstruationsrubbning och försenat menstruationsdebut, infertilitet, polycystiskt ovariesymdrom, 

livmodersfibroid, diverse graviditetskomplikationer samt bröst- och livmodercancer 

(Kemikalieinspektionen[1], 2012).  

 

2.3.2. Effekter på den tidiga utvecklingen 

Barn är under de olika utvecklingsfaserna extra känsliga för hormonstörande ämnen. Under 

nervsystemets utveckling kan hormonstörande ämnen påverka nervsystemet direkt och indirekt. 

Direkt genom att ämnet påverkar neuroendokrina funktioner (hypotalamus och hypofys) eller 

indirekt genom att ämnet stör de cirkulerande hormoner som kontrollerar nervsystemets utveckling. 

Exempel på cirkulerande hormoner är tyroideahormoner, östrogen och androgener.  

Hormonstörande som interfererar med kroppens hormoner under utvecklingsfasen kan ge effekter 

på motoriska, sensoriska och kognitiva funktioner. Det kan bland annat leda till psykisk 

utvecklingsstörning, minnesförlust, inlärningssvårigheter, autism, epilepsi, rörelsestörningar, cerebral 

pares och störd mognad. När man 2004 undersökte 48 olika hormonstörande ämnen kom man fram 

till att hälften av dem hade neurotoxisk potential.  
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Det är mycket svårt att dra tydliga paralleller mellan exponering av de flesta hormonstörande ämnen 

och effekter på kroppen. Därför är bevisen för detta samband svaga och det krävs mer forskning för 

att ta reda på eventuella samband. Man har sett samband mellan PCB, dioxiner, metylkvicksilver, 

flamskyddsmedel, perfluorerade kemikalier, ftalater, bisfenol A samt UV-filter och negativa effekter 

på sköldkörtelfunktionen. Dock kan det enligt Kemikalieinspektionens kunskapssammanställning 

endast anses bevisat att några få av dessa ämnen har negativ effekt på nervsystemets utveckling. Hit 

hör bly och PCB (Kemikalieinspektionen[1], 2012). Gravida kvinnor rekommenderas att undvika fet 

fisk från Östersjön då halterna av bland annat PCB är höga (Livsmedelsverket, 2013). 

Förutom skador på nervsystemet kan hormonstörande ämnen även ge effekter på immunsystemet 

hos barn. Om ett barn exponeras för hormonstörande ämnen under immunsystemets utveckling kan 

det ge effekter som astma och allergi. Förekomsten av astma och allergi hos barn och vuxna har ökat 

kraftigt sedan 1980-talet (Kemikalieinspektionen[1], 2012). Det finns sannolikt flera orsaker, bland 

annat ökad mängd allergener samt att vår moderna livsstil innebär vistelse inomhus under större 

delar av dygnet. I en rapport visas paralleller mellan ftalatexponering och astma hos barn (Bornehag 

& Nanberg, 2010). Detta styrks av experimentella studier på möss där man funnit samband mellan 

ftalatexponering och allergisk sensibilisering.  

 

2.3.3. Hormonberoende cancer  

Hormonstörande ämnen har kopplats till flera olika cancerformer. Till dessa hör bröstcancer, 

livmodercancer, prostatacancer och testikelcancer. Anlagen för dessa kan uppstå redan i 

fosterstadiet eller tidigt i barnets utveckling men eftersom dessa cancertyper oftast presenteras 

senare i livet avgränsas rapporten här och fokuserar främst på de sjukdomar som uppstår tidigare. 

 

2.3.4. Fetma och diabetes typ 2 

Antalet vuxna och barn som lider av fetma har ökat kraftigt i världen under de senaste decennierna. 

Fetma är en bidragande orsak till att antalet personer med diabetes typ 2 ökar. Det finns flera 

faktorer som bidrar till denna ökning, till exempel en mer stillasittande livsstil, ökat kaloriintag samt 

genetiska faktorer. Vissa forskare menar dock att dessa faktorer inte är tillräckliga för att förklara den 

stora ökning som skett och menar att även hormonstörande ämnen bidrar till ökningen 

(Kemikalieinspektionen[1], 2012). Eftersom fetma och diabetes typ 2 främst drabbar vuxna avgränsas 

rapporten här.  
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2.3.5. Varför är barn känsligare för hormonstörande ämnen? 

Det finns en rad anledningar till varför barn är känsligare för kemikalieexponering än vuxna. Barns 

sårbarhet för kemikalier varierar under olika åldrar och utvecklingsperioder. Barn har ett annat 

exponeringsmönster än vuxna då de ofta suger eller biter på leksaker. De leker och vistas ofta på 

golvet eller i marknivå och exponeras därför för damm i större utsträckning än vuxna. I dammet finns 

ofta spår av olika kemikalier.  

Redan under graviditeten exponeras fostret för kemikalier. Ett visst skydd ges av moderkakan men 

många ämnen, som tungmetaller, kan nå fostret. Moderkakan kan även omvandla ämnen. Vid 

amning kan barnet exponeras när de kemikalier som modern lagrat i kroppen utsöndras och 

ansamlas i bröstmjölk. 

Kemikalieexponeringen via mat, vatten och luft är större hos barn. Det beror på att de äter mer, 

dricker mer och andas mer luft per kilo kroppsvikt jämfört med vuxna. Ett barn dricker under de 

första sex månaderna sju gånger så mycket vätska som en vuxen sett till kilo kroppsvikt. Ett barn 

mellan åldrarna ett och fem äter tre gånger så mycket mat per kilogram kroppsvikt som en vuxen. 

Det innebär att även om ett barn och en vuxen andas samma luft så kommer barnet att ta upp mer 

av de ämnen som finns i luften. 

Det finns skillnader mellan hur vuxnas och barns kroppar tar upp, omvandlar och utsöndrar 

kemikalier. Dessa skillnader kan leda till olikheter i känsligheten för kemikalier. Eftersom barn har en 

större andningsfrekvens än vuxna har de ett större upptag via lungorna. Alveolernas yta i förhållande 

till kroppsvikten är större hos barn än hos vuxna. Att fler barn är överviktiga idag än förr kan 

potentiellt leda till att kemikalier tas upp i större utsträckning. En större kroppsvikt kan leda till att 

exponeringen för kemikalier som är bioackumulerande och som utsöndras långsamt kan ger större 

inre exponering.  

Känsligheten för kemikalieexponering är åldersrelaterad. Barn är känsligare under vissa delar av 

utveckling och tillväxt och det är inte bara dosen som avgör utan även tidpunkten för exponering. 

Flera av kroppens organ är inte fullt utvecklade vid födseln utan utvecklas under de första 

levnadsåren. Under denna period är kroppen extra känslig för exponering av olika kemikalier. Ett 

exempel är hormonsystemet som under utvecklingsfasen är extra känsligt för hormonstörande 

ämnen.  
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Det finns en del studier gjorda på djur men kunskapen om hormonstörande ämnens effekt på barn är 

mycket begränsad. Det krävs mer forskning för att undersöka hur stor roll tidsperioden för 

exponering spelar (Kemikalieinspektionen[7], 2007). 

 

2.4. Lagstiftning 

2.4.1. Miljöbalken med tillhörande förordningar 

Grundläggande regler om kemikaliesäkerhet finns i miljöbalkens hänsynsregler (kapitel 2). Kapitel 2 

4§ är särskilt relevant:  

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att 

använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra 

risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer 

som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har 

behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism”.  

Kemiska produkter regleras även i miljöbalkens 14 kapitel – kemiska produkter och biotekniska 

organismer (Miljöbalk 1998:808). I förordning SFS 1998:944 om förbud m.m i vissa fall i samband 

med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter står det att en kemikalie kan förbjudas om 

det är av särskild betydelse från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. I samma förordning kan man läsa 

att kläder, leksaker och barnavårdsartiklar inte får säljas om de innehåller eller har behandlats med 

en kemisk produkt som kan befaras medföra skada på människan. Kemikalieinspektionen, den 

myndighet som huvudsakligen ansvarar för kemikaliefrågor, har tagit fram föreskrifter som ett 

komplement till miljöbalken där det bland annat står att kemiska produkter som är avsedda att 

användas av allmänheten inte får innehålla CMR-ämnen (cancerframkallande, mutagena eller 

reproduktionstoxiska) (Kemikalieinspektionen[7], 2007). 

I förordning 2012:861 om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning regleras bland annat 

leksaker. I 8§ står att:  

”Elektrisk och elektronisk utrustning, kablar och reservdelar som ska släppas ut på marknaden får inte 

innehålla bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler eller polybromerade 

difenyletrar. 

 



16 
 

Det finns vissa undantag. Ovan nämnda ämnen får exempelvis enligt 9§ användas om de motsvarar 

mindre än 0,1 viktprocent och om ”materialet är homogent på så sätt att det har en genomgående 

konstant sammansättning eller består av en kombination av material som inte kan åtskiljas eller 

separeras i enskilda material genom isärskruvning, kapning, krossning, slipning eller andra mekaniska 

åtgärder” (Förordning 2012:861). 

 

2.4.2. Reach 

Reach är en förordning för EU vars uppgift är att skydda miljön och människans hälsa från risker som 

uppstår vid kemikalieanvändning utan att negativt påverka kemikalieindustrins konkurrenskraft inom 

EU (European Chemicals Agency, 2013). Huvudprincipen i denna förordning är att kemikalier ska 

registreras, utvärderas och godkännas. Reach grundas på att det är tillverkare, importörer och 

användare som ansvarar för att kemikalien i fråga inte är farlig för miljön eller människans hälsa.  

Detta gäller både nya ämnen och de som redan finns på marknaden. Reach trädde i kraft 2007 och i 

samband med det upprättades den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA vars uppgift är att 

registrera, utvärdera, godkänna samt begränsa kemiska ämnen och därmed skapa enhetlighet inom 

EU (Nationalencyklopedin, 2013).  

Reach har en lista med särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Förteckningen 

fylls på med nya ämnen två gånger per år och i februari 2013 fanns 138 ämnen i förteckningen. 

Ämnen som står med i kandidatförteckningen måste enligt Reach-förordningens artikel 33 alltid 

redovisas om de förekommer i en produkt i halter över 0,1 procent. Konsumenter har rätt att få 

information om en produkt innehåller ämnen som står med i kandidatförteckningen, men bara på 

begäran (Kemikalieinspektionen[3], 2012).  

 

2.4.3. Direktiv 2009/48/EG 

För leksaker gäller Reach parallellt med direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet. Direktivet har 

tillämpats sedan juli 2011 men kemikaliekraven börjar gälla först i juli 2013. Det nya direktivet har 

skärpts för att ge ett utökat skydd, framför allt för barn. Direktivet har i Sverige genomförts i lag 

2011:579 och förordning 2011:703 om leksakers säkerhet. I Sverige är kemikalieinspektionen den 

myndighet som ansvarar för att kemikaliekraven i direktivet efterföljs och skrivs in i föreskrifter 

(Kemikalieinspektionen[8], 2011).   
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Generellt säger direktivet att leksaker ska vara utformade på ett sådant sätt att de minimerar risken 

för att människans hälsa påverkas till följd av exponering för de kemiska ämnen som leksaken 

innehåller eller består av. Det finns även en rad specifika krav, bland annat ett förbud mot CRM-

ämnen (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska) om de överstiger vissa halter. 

Även parfymerade leksaksprodukter regleras specifikt (Kemikalieinspektionen[9], 2011). 

 

2.4.4. Giftfri miljö 

Giftfri miljö är ett av de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen har satt upp mellan 1999 och 2005 

(Naturvårdsverket[1], 2012) för att ge en tydlig struktur på miljöarbetet. Målet innebär att det ska 

finnas förutsättningar för att skydda människans hälsa och miljön från farliga kemikalier. Detta ska 

vara klart år 2020 (Kemikalieinspektionen[10], 2013). Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet 

giftfri miljö är:  

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll 

och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 

förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna" (Naturvårdsverket[2], 2012). 

Regeringen har fastställt sex stycken preciseringar av miljökvalitetsmålet giftfri miljö; användningen 

av särskilt farliga ämnen, förorenade områden, den sammanlagda exponeringen av olika ämnen, 

oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper, kunskap om kemiska ämnens miljö- och 

hälsoegenskaper samt information om farliga ämnen i material och produkter (Naturvårdsverket[3], 

2012). Ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet giftfri miljö är kemikalieinspektionen som på 

uppdrag av regeringen har tagit fram en handlingsplan för att minska de kemiska riskerna i vardagen. 

Arbetet sker tillsammans med andra myndigheter, till exempel Naturvårdsverket, men även med 

näringslivet, miljöorganisationer, forskarsamhället och konsumentorganisationer 

(Kemikalieinspektionen[11], 2013). 

På uppdrag av regeringen har Kemikalieinspektionen tagit fram en handlingsplan för vad som krävs 

för att skydda barnens hälsa. Kemikalieinspektionen har tagit fram förslag på en rad åtgärder som 

behövs under 2011-2014 för att uppnå de mål som satts upp för giftfri miljö. Bland annat 

rekommenderar Kemikalieinspektionen att myndigheternas tillsyn behöver öka, att regeringen 

avsätter mer pengar för forskning om kemikaliers effekter, att Sverige verkar för att EU-lagstiftning 

skärps, att ökade krav ställs på företagen samt att konsumenter utbildas i större utsträckning så att 

de får möjlighet att göra medvetna val (Kemikalieinspektionen[12], 2011).  
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Arbetet pågår fortfarande och det går därför inte att avgöra hur stor del av handlingsplanen som 

kommer att genomföras. Det generella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö kommer inte att uppnås till 

2020 som planerat.  

Det saknas tillräckliga underlag för att bedöma utvecklingen i miljön och även om vissa farliga ämnen 

minskar i miljön ökar halterna av andra ämnen. Vissa ämnen går inte att klargöra om de ökat eller 

minskat med det kunskapsunderlag som finns. Mycket av kemikalierna som följer med produkter 

importerade från länder utanför EU går inte att kontrollera. Därför krävs globala ansträngningar för 

att minska halterna av farliga kemikalier i luft, vatten och mark (Naturvårdsverket[4], 2013).  

 

2.4.5. PRIO 

PRIO lanserades 2004 i Sverige och har sedan dess arbetats om för att anpassas till nya lagar och 

förordningar som kommit. PRIO är ett viktigt verktyg i arbetet med att uppfylla miljökvalitetsmålet 

giftfri miljö och EU-förordningen Reach. Verktyget är webbaserat och finns tillgängligt på 

kemikalieinspektionens webbplats kemi.se. PRIO ger en steg för steg-guide som användaren kan 

nyttja för att ta fram beslutsunderlag som kan ligga till grund för prioriteringar. Verktyget vänder sig 

främst till företagare som miljöchefer, inköpare och produktutvecklare men även till miljö-och 

hälsoskyddsinspektörer, miljörevisorer och riskanalytiker (Kemikalieinspektionen[13], 2013).  

Med PRIO kan användaren söka efter kemiska ämnen och få information om dess hälso- och 

miljöfarliga egenskaper, få information om de kemikalier som måste prioriteras för avveckling, hitta 

ämnen som ingår i ämnesgrupper och olika produkttyper samt få hjälp att utveckla rutiner för 

produktutveckling, inköp och riskhantering (Kemikalieinspektionen[14], 2009).   

 

2.4.6. Hormonstörande ämnen i leksaker och barnavårdsartiklar 

Leksaker definieras i lag 2011:579 om leksakers säkerhet, 1 kap 4§ som ”en vara som helt eller delvis 

är utformad eller avsedd för barn under 14 år att leka med” (2011:579). Barnavårdsartiklar är 

produkter som är avsedda att underlätta barns sömn, hygien, matning, sugning eller avslappning 

(Kemikalieinspektionen[5], 2011). Hit räknas nappflaskor, blöjor, våtservetter, madrasser, matkärl, 

nappar och sovsäckar. Någon exakt åldersgräns finns inte lagstadgat men beskrivningen antyder att 

det rör sig om relativt små barn.  
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Vissa ämnen är förbjudna i alla leksaker och barnavårdsartiklar. Exempel på sådana ämnen är 

ftalaterna DEHP, DBP och BBP. Enligt Reach är varor förbjudna att släppas ut på marknaden om de 

innehåller en sammanlagd halt på över 0,1 procent av de tre ftalaterna. Det är inte tillåtet att 

importera nya produkter eller sälja slut lager av gamla produkter. Andra ämnen är endast förbjudna i 

leksaker och barnavårdsartiklar som kan stoppas i munnen. Det kan vara svårt att avgöra vad detta 

innebär men i kommissionens vägledningsdokument (guidande document No. 11) till direktiv 

2009/48/EG definieras en rad villkor som underlättar identifiering av sådana produkter. Bedömning 

av vad som kan eller inte kan stoppas i munnen måste bedömas från fall till fall men generellt gäller 

att om produkten är mindre än fem centimeter på höjden, längden eller djupet kan den stoppas i 

munnen. Exempel på produkter som kan och inte kan stoppas i munnen finns i tabell 3. 

Produktens form ska även beaktas om det finns lösa delar, utskjutande delar eller om produkten går 

att trycka ihop (Kemikalieinspektionen[5], 2011). När man bedömer vad som går att stoppa i munnen 

utgår man från produktens huvudsakliga funktion. Exempel på detta är att på en bilbarnstol räknas 

insidans kanter ovanför höfthöjd till något som kan stoppas i munnen men kanter nedanför höfthöjd 

räknas inte eftersom barn inte kommer åt de nedre kanterna när de sitter i bilbarnstolen. Att barnet 

skulle kunna stå bredvid och stoppa kanterna på den nedre delen av bilbarnstolen i munnen tar man 

inte hänsyn till då det inte är det normala användningsområdet för produkten.  

 

Tabell 3 - Exempel på varor som kan och inte kan stoppas i munnen. 

Produkt Delar som barn kan stoppa i 

munnen 

Delar som barn inte kan 

stoppa i munnen 

Mjuk plastdocka Händer, fötter och andra 

mindre delar 

Huvud samt resten av kroppen 

Skötbordsunderlägg Kanterna Baksidan 

Badanka Alla delar <5 cm  

Bärsele Tillgänliga delar upptill Otillgängliga delar nedtill 

Barnvagn Säkerhetsbältet, sitsens sidor 

och andra tillgängliga delar 

Handtag, hjul, fotstöd och 

förvaringskorg 

Bilbarnstol Säkerhetsbältet, insidans 

kanter ovanför höfthöjd och 

huvudkuddens överdrag 

Insidans kanter nedanför 

höfthöjd och sittdelen 

Bok Alla delar <5 cm  
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3. Metod  

3.1. Val av metod  

Syftet med projektet var att få fördjupade kunskaper om hormonstörande ämnen, deras effekt på 

barn samt att ta reda på hur stor kunskap som finns hos småbarnsföräldrar. En litteraturstudie är ett 

bra sätt att ta reda på den bakgrundsinformation som krävs för att kunna genomföra en 

vetenskapligt baserad enkätstudie. Litteraturstudien har därför varit en stor del av projektet. En 

enkätstudie är ett bra sätt att ta reda på vad en stor grupp människor, i det här fallet 

småbarnsföräldrar, vet och tycker om ett visst ämne. Då projektet är tänkt som en grund för framtida 

studier är en enkätstudie en bra metod som enkelt kan upprepas längre fram.  

3.2. Litteratursök 

Mycket av informationen kommer från Kemikalieinspektionen i olika former. Dels har information 

tagits från myndighetens hemsida, kemi.se, men främst har informationen tagits från olika rapporter, 

PM och faktablad som beställts i pappersform från Kemikalieinspektionen. Rena faktakunskaper, som 

översättningar och kortare information om exempelvis kemiska substanser har tagits från 

Nationalencyklopedins hemsida, ne.se. Vissa översättningar har gjorts från engelska till svenska och 

då har Google Translate använts.  

Till litteraturstudien har även en rad vetenskapliga artiklar använts. För att söka reda på artiklarna 

användes Summon som finns tillgänglig på högskolebibliotekets hemsida www.hh.se/bibliotek. Några 

av de nyckelord som sökts är ”endocrine disruptive chemicals”, ”bisphenol A”, ”PBDE exposure + 

children”, ”Phthalates + children”, ”PCB”, ”chemicals in toys”, ”environmental pollutions”, ”PBDE + 

polar bear”, ”Reach”. Främst har Summon använts för att söka efter specifika artiklar som olika källor 

refererat till. Författare och studiens namn har då varit känt och gått att hitta direkt, därför har få 

fritextsökningar gjorts. Boken Den flamsäkra katten (Froster, Hedenmark, & Olsson, 2012) som är 

utgiven i samarbete med Naturskyddsföreningen har delvis använts som bas för litteratursökningen.  
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3.3. Enkäten 

3.3.1. Val av målgrupp 

Syftet med enkätstudien var att ta reda på vad småbarnsföräldrar känner till och tycker om 

hormonstörande ämnen. I denna studie har ingen definition av uttrycket småbarnsförälder gjorts 

men valet av distribueringsmetod har automatiskt avgränsat barnens ålder till högst 6 år.  

 

3.3.2. Val av distribueringsmetod  

Tidigt i projektets genomförande valdes enkäter i pappersform framför en internetbaserad enkät för 

att få en sådan tydlig bild som möjligt vad föräldrar känner till och tycker om hormonstörande 

ämnen. Att exempelvis sprida enkäten på olika familjeforum på internet kunde ha resulterat i att de 

svar som kom in endast representerade en viss typ av småbarnsföräldrar, det vill säga de som 

regelbundet använder internet och besöker forum. För att få en så bred målgrupp som möjligt valdes 

barnavårdscentraler, BVC, i Halmstad ut som bra platser att dela ut enkäterna på. Alla barnfamiljer i 

Sverige erbjuds regelbundna kontroller på BVC fram tills barnet börjar skolan. Av de fem BVC i 

Halmstad som kontaktades gick två med på att distribuera enkäterna i sina respektive väntrum. Vår 

korrespondens skedde främst via epost och telefon. Enkäterna med tillhörande försättsblad 

placerades i tidskriftsamlare i väntrummen.  

 

3.3.3. Enkätens utförande 

Enkäterna arbetades fram mellan 12 februari 2013 och 17 april 2013 med hjälp av Anna Hansson och 

Niklas Karlsson. Den färdiga enkäten (bilaga 2) delades ut hos BVC Humlan i Söndrum den 22 april 

2013 och hos Tudorklinikens BVC i centrala Halmstad den 25 april 2013.  

Enkäten inleddes med fem påståenden kring hormonstörande ämnen följt av sex påståenden om var 

barn kan tänkas exponeras för hormonstörande ämnen. Efter det följde sex påståenden om leksaker 

och barnavårdsartiklar kopplade till hormonstörande ämnen och den sista frågan bestod av fyra 

påståenden om ansvarsfördelning. Enkäten avslutades med frågor för att få en bild av den svarande 

och innehöll bland annat frågor om kön, ålder, antal barn och utbildningsnivå. Tillsammans med 

enkäten delades även ett följebrev (bilaga 1) ut som beskrev studiens syfte och att svaren 

behandlades anonymt. Där stod även vem man kunde kontakta vid eventuella frågor.  
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Enkäten bestod av fyra frågor varav tre bestod av en rad påståenden. Här ombads den svarande att 

välja ett av fem alternativ; stämmer inte alls, stämmer inte, stämmer, stämmer precis eller vet ej/kan 

ej svara. Den fjärde frågan som handlade om exponering i olika miljöer hade svarsalternativen 

mycket liten exponering, liten exponering, stor exponering, mycket stor exponering eller vet ej/kan ej 

svara. Enkäten avslutades med möjligheten att i fritext ge övriga kommentarer (bilaga 3).  

 

3.3.4. Databehandling 

Totalt 80 enkäter delades ut, 40 per BVC. Av dessa besvarades 5 respektive 17 enkäter vilket innebar 

en total 27,5 procent. De insamlade enkäterna behandlades anonymt och behandlades i SPSS som är 

ett dataprogram för statistisk analys. Med hjälp av SPSS togs tabeller med procentsatser och 

samband (bilaga 4) fram och med dessa data användes Microsoft Excel för att skapa diagram och 

tabeller. Tabellerna infogades i rapporten som skrevs i Microsoft Word.  
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4. Resultat 

 

4.1. Enkätstudien 

Enkäterna samlades in den 14 maj 2013, 5 enkäter hämtades på Tudorklinikens BVC och 17 enkäter 

på BVC Humlan.  

4.1.1.     Fråga 1 

Den första frågan på enkäten bestod av en rad påståenden om hormonstörande ämnen. Figur 1 

beskriver svarens fördelning. 

 

 

Figur 1 – allmän kunskap och tankar om hormonstörande ämnen. 

Svaren var ganska spridda men en tydlig trend var att majoriteten (82 procent) hade hört talas om 

hormonstörande ämnen tidigare. 64 procent av de svarande upplever hormonstörande ämnen som 

en risk för deras barn, 23 procent upplever inte hormonstörande ämnen som en risk och resterade 

procent svarade att de inte visste eller inte kunde svara på frågan. På frågan om de tyckte att hotet 

om hormonstörande ämnens påverkan på hälsan var överdrivet höll 36 procent med, 50 procent 

gjorde det inte och resterande visste inte eller kunde inte svara på frågan. På frågan om de aktivt 

försöker minska sina barns exponering svarade 50 procent nej, 45,5 procent svarade ja och 4,5 

procent svarade att de inte visste eller inte kunde svara.  
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På det sista påståendet höll 36 procent med om att minskad exponering för hormonstörande ämnen 

inte är något de prioriterar, 54,5 procent höll inte med och resterande visste inte eller kunde inte 

svara.  

4.1.2.    Fråga 2  

Fråga två innehöll flera exempel på exponeringskällor och den svarande ombads rangordna i vilken 

utsträckning de uppfattar att barnet exponeras av dessa. Svarens fördelning beskrivs i figur 2. 

 

Figur 2 – Var tror småbarnsföräldrarna att barnets exponering för hormonstörande ämnen är stor 

respektive liten? 

Den exponeringskälla där flest svarande trodde att exponeringen var stor var via maten och i bilen. 

De enda miljö där några valt alternativet mycket stor exponering var utomhus. Majoriteten av de 

svarande (77 procent) svarade att exponeringen var liten eller mycket liten i hemmet, endast 4,5 

procent svarade att exponeringen var stor och resterande svarade att de inte visste eller inte kunde 

svara.  

4.1.3.    Fråga 3 

Fråga 3 handlade om småbarnsföräldrarnas attityd och beteende vid val av leksaker och 

barnavårdsartiklar samt huruvida de litar på att produkterna är säkra. Hur svaren fördelades beskrivs 

i figur 3.  
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Figur 3 – olika påståenden om småbarnsföräldrars beteende vid val av leksaker och 

barnavårdsartiklar. 

Det första påståendet på enkäten behandlade huruvida den svarande hade tillgång till nödvändig 

information för att välja leksaker utan hormonstörande ämnen till sitt barn. Majoriteten svarade att 

de inte hade det, 25 procent valde stämmer inte alls och 60 procent valde stämmer inte, 5 procent 

svarade att de hade tillgång till informationen och resten av de svarande angav att de inte visste eller 

inte kunde svara. För samma påstående om barnavårdsartiklar angav fortfarande majoriteten att de 

saknade tillgång till informationen men sifforna såg lite annorlunda ut. Fler personer (14 procent) 

angav att de hade tillgång till informationen, 62 procent angav stämmer inte och 14 procent angav 

stämmer inte alls.  

På påståendena om de svarande har hormonstörande ämnen i åtankte när det väljer leksaker 

respektive barnavårdsartiklar till sina barn var svaren väldigt spridda. För barnavårdsartiklar svarade 

lika många personer stämmer som stämmer inte(33 procent), 19 procent svarade stämmer precis, 9 

procent svarade stämmer inte alls och resterande svarade vet ej/kan ej svara. För leksaker svarade 

10 procent stämmer inte alls, 45 procent svarade stämmer inte, 25 procent svarade stämmer, 15 

procent svarade stämmer precis och resterande svarade vet ej/kan ej svara.  

De sista två påståendena i fråga 3 handlade om huruvida de svarande litade på att de leksaker och 

barnavårdsartiklar de köper i Sverige är säkra för barns hälsa. För leksaker svarade 10 procent 

stämmer precis, 52 procent svarade stämmer, 33 procent svarade stämmer inte och resterande 

svarade vet ej/kan ej svara. Ingen av de svarande valde alternativet stämmer inte alls.  
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För barnavårdsartiklar var motsvarande resultat att 10 procent svarade stämmer precis, 57 procent 

svarade stämmer, 24 procent svarade stämmer inte, 5 procent svarade stämmer inte alls och 

resterande svarade vet ej/kan ej svara.  

 

4.1.4. Fråga 4 

Fråga 4 handlade om hur småbarnsföräldrar ser på ansvarsfördelningen mellan myndigheter, 

tillverkare, återförsäljare och dem själva. Hur svaren fördelades beskrivs i figur 4. 

 

Figur 4 – hur ser småbarnsföräldrar på ansvarsfördelningen mellan dem själva, myndigheter, 

återförsäljare och tillverkare? 

På påståendet att de är myndigheternas ansvar höll en svag majoritet med men 43 procent svarade 

stämmer inte och 5 procent svarade stämmer inte alls. Detta var det påstående där svaren var som 

mest spridda. Att det är återförsäljarens ansvar att produkterna är säkra höll 76 procent av de 

svarande med om och 85 procent ansåg att tillverkaren ansvarar. Det sista påståendet där de 

svarande fick ta ställning till sitt egna ansvar angav 91 procent att det är konsumentens ansvar att ta 

reda på om produkterna är säkra.  
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5. Diskussion  

 

5.1. Lagar och definitioner 

 

5.1.1. Problematik kring lagar och definitioner 

Både i Sverige och på EU-nivå finns det lagar och regler som är tänkta att skydda människans hälsa. 

Det finns även lagar och regler som är tänkta att underlätta handeln med varor, speciellt inom EU. 

Problem kan uppstå när dessa inte går hand i hand. Ett exempel på detta är när utfasning av en 

kemikalie leder till stora kostnader för de inblandade parterna. Då får man väga för- och nackdelar 

mot varandra och finns det inga starka bevis för att en kemikalie är skadlig kan man oftast inte 

försvara en utfasning rent ekonomiskt.  

Miljöbalken är en generell lag och kan tolkas på flera sätt. Förordningar och föreskrifter har tagits 

fram för att hjälpa till vid tolkande av lagarna men det finns fortfarande oklarheter om vad som 

gäller. Gemensamt för de lagar som nämnts ovan är att de reglerar de ämnen som är bevisat farliga, 

kan ge negativa effekter på hälsan eller på miljön. Problemet blir då att man måste bevisa ett visst 

ämnes negativa effekt vilket kan vara svårt.  

Europeiska unionens förordning Reach har som uppgift att registrera, utvärdera och godkänna 

kemikalier. Alla ämnen behöver dock inte registreras utan bara de som tillverkas eller importeras till 

EU i kvantiteter som överstiger 1 ton per år. Mindre kvantiteter har alltså inget registreringskrav 

(Kemikalieinspektionen[15], 2013). Utvärderingen av ämnena går mycket långsamt, endast ett fåtal 

av de runt 100 000  ämnen som används har utvärderats och/eller godkänts. Eftersom nya ämnen 

tillkommer varje dag kommer många av de potentiellt farliga ämnena att hinna användas länge innan 

de eventuellt förbjuds. Som tidigare nämns kommer miljökvalitetsmålet Giftfri miljö inte att uppnås 

till år 2020 med de resurser som finns idag. Giftfri miljö är inte bindande enligt lag och därför finns 

inga krav att de måste uppfyllas enligt tidsplanen (Naturvårdsverket[2], 2012).  

En allmän problematik med alla lagar och regler är att det finns myndigheter, företag och 

privatpersoner som medvetet eller inte medvetet bryter mot dem. I Sverige är Kemikalieinspektionen 

ansvarig myndighet för att se till att lagar och regler kring hormonstörande ämnen i leksaker och 

barnavårdsartiklar följs. Stickprovskontroller görs regelbundet på olika varor för att kontrollera att 

det inte förekommer otillåtna halter av hormonstörande ämnen. Vid en kontroll vars resultat 

presenterades i januari 2012 analyserade Kemikalieinspektionen 28 leksaker för att kontrollera 
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förekomsten av ftalater. Två dockor visade sig innehålla 17-19 procent av ftalaten DEHP som är 

förbjuden i halter över 0,1 procent. En Halloweenmask visade sig innehålla över 14 procent av 

ftalaten DINP som är förbjuden i leksaker som kan stoppas i munnen. Övriga produkter innehöll låga 

eller inga halter ftalater. (Kemikalieinspektionen[16], 2012). Utförligare information om ftalaterna 

DEHP och DINP finns på sidan 9 i denna rapport.  

 

5.1.2. Hormonstörande ämnen är ett globalt problem 

Eftersom kemikalier ofta sprids över stora ytor och den globala konsumtionen av mat och produkter 

lett till ökad import och export krävs insatser på en global nivå. Många kemiska produkter tillverkas 

utanför EU där kemikaliekontrollen kan vara bristfällig.  

Samarbete mellan världens länder krävs för att hitta en lösning på problemet. Om Sverige med hjälp 

av forskning kan visa på hormonstörande ämnens negativa effekter och därigenom få igång en 

diskussion kan det i sin tur leda till att andra länder väljer att lagstifta om att få bort dem. 

(Kemikalieinspektionen[12], 2011).  

Beslut om förbud och andra åtgärder tar längre tid ju högre upp man kommer i en organisation, ett 

viktigt exempel är EU. Det kan gå fort att fatta lokala beslut, till exempel ett företag som väljer att 

sluta använda en viss kemikalie. Det kanske leder till att en viss region, till exempel Halland, väljer att 

fasa ut samma ämne under en kortare period. Men kommer man upp på nationell nivå, eller EU-nivå, 

går saker och ting betydligt långsammare. Det finns fler remissinstanser, länder, experter och 

politiska partier som ska uttala sig och bestämma sig innan ett beslut kan fattas.  

Ett av huvudsyftena med Reach är att skydda människan och miljön utan att påverka 

kemikalieindustrins konkurrenskraft inom EU. På EU-nivå innebär det kan det innebära stora 

kostnader för vissa företag varje gång ett ämne förbjuds eller fasas ut. Kemikalien i fråga kanske är 

betydligt billigare än de mindre hälsovådliga alternativen. Framställningen av kemikalien kanske 

skapar arbetstillfällen som skulle gå förlorade vid ett förbud. På grund av detta och av flera andra skäl 

går arbetet med att fasa ut hälsovådliga kemikalier mycket långsamt inom EU. EUs regler kan i vissa 

fall negativt påverka enskilda länders ansträngningar för att minska barns exponering av potentiellt 

farliga kemikalier. Danmarks miljöminister Ida Auken meddelade i augusti 2012 att Danmark skulle 

införa ett totalförbud mot fyra ftalater i konsumentprodukter. Detta  gick emot EU-kommisionen 

som menade att Danmark inte själva kan förbjuda ämnen innan EU beslutat om det.  
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Auken menade att det inte är säkert att det kommer något gemensamt förbud inom EU och att det 

danska förbudet inte kunde vänta. Hon ansåg även att EU-reglerna inte bör hindra enskilda 

medlemsländer från att skydda sina medborgare (Miljøministeriet, 2012). Det är ännu oklart om EU 

kommer att vidta några åtgärder mot Danmark.  

Ett annat exempel där ett medlemsland gått emot EU är när Frankrike i december 2012 beslutade att 

upphäva all import, export, tillverkning samt att sluta sälja matförpackningar som innehåller bisfenol 

A (ANSES, 2013). På EU-nivå finns mycket arbete kvar för att kunna fasa ut farliga kemikalier, arbetet 

går så långsamt att nya ämnen tillkommer i snabbare takt än de gamla fasas ut. För att skydda miljön 

och människans hälsa från hormonstörande ämnens negativa effekter krävs betydligt större 

ansträngningar än vad som görs idag.  

 

5.1.3. Definitioner av leksaker 

Lagstiftningen kring hormonstörande ämnen i leksaker och barnavårdsartiklar är generell och det 

finns få konkreta förbud. Inom EU är bisfenol A förbjudet i nappflaskor vilket minskar barnens 

exponering för det hormonstörande ämnet. Dock finns inget totalförbud för bisfenol A vilket innebär 

att det är fritt fram att använda det i andra produkter. En produkt som de flesta stöter på i sin vardag 

är kvitton gjorda av termopapper. I dessa kvitton kan halten av bisfenol A vara betydligt högre än den 

som brukade finnas i nappflaskor.  

Ftalaterna DEHP, DBP och BBP är inom EU förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar i halter över 

0,1 procent. Ett sådant förbud kan ha stor positiv effekt med tanke på att plast annars kan innehålla 

upp till 60 procent ftalater. Å andra sidan bör man ta hänsyn till cocktail-effekten och med tanke på 

att det genomsnittliga barnet i Sverige har 500 leksaker (Klar, Dahl, Prevodnik, & Gunnarsson, 2012) 

kan man snabbt se att även 0,1 procent kan bli betydelsefullt om man lägger ihop alla potentiella 

exponeringskällor. De tre ftalaterna är dessutom endast förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar 

och är fortfarande tillåtna i ett antal andra produkter, såsom kläder och PVC-golv. Ytterligare tre 

ftalater; DINP, DIDP och DNOP, är förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar som kan stoppas i 

munnen. Problematiken här är dels att definitionen av vad som går att stoppa i munnen inte är helt 

tydlig. Det kan vara svårt för föräldrar att veta vad som räknas som barnavårdsartikel och inte. 

Definitionen av en barnavårdsartikel är produkter som är avsedda att underlätta barnets sömn, 

hygien, avslappning, sugning eller matning. För att jämföra två produkter så är barnets madrass en 

barnavårdsartikel men barnets pyjamas, som är ett klädesplagg, är det inte. Ftalater är alltså tillåtna i 

pyjamasen men inte i madrassen.  
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Att förbjuda ett ämne i en viss leksak eller barnavårdsartikel bör ha en positiv effekt på barns hälsa, 

det finns dock många exponeringskällor kvar. De flesta som någon gång har träffat ett litet barn vet 

att de stoppar det mesta i munnen, vare sig det är tänkt som en leksak eller ej.  

I hemmet finns det gott om exponeringskällor; bromerade flamskyddsmedel finns i möbler och 

textilier, ftalater finns bland annat i PVC-tryck på kläder, i plastgolv och i parfymerade produkter. 

Bisfenol A finns, trots att det inte  lagras i kroppen, i de flesta vuxna människors blod . Detta  innebär 

för dessa att exponeringen inom organismen pågår kontinuerligt . Att förbjuda hormonstörande 

ämnen i leksaker och barnavårdsartiklar är ett steg på vägen men för att säkra barnens hälsa krävs 

det att de olika ämnena förbjuds eller minimeras  även i andra produkter.  

 

5.1.4. Behov av mer forskning samt information till konsumenter 

Majoriteten av de vetenskapliga artiklar, rapporter, böcker och broschyrer som använts som källor i 

denna rapport pekar på att hormonstörande ämnen är skadliga för människor och djur. För flera av 

de ämnen som misstänks vara hormonstörande finns tydliga kopplingar till olika hälsoeffekter och 

sjukdomar.  

Det är dock svårt att bevisa att dessa hälsoeffekter och sjukdomar uppstått till följd av det 

hormonstörande ämnet  och inte på grund av andra faktorer som förändrad livsstil. Beslutsfattare vill 

gärna se tydliga samband och gärna ha ett gränsvärde för vad kroppen tolererar. Problemet här är att 

hormonstörande ämnen verkar vid låga till mycket låga koncentrationer, vilket innebär att det är 

svårt att sätta en nedre gräns för vad kroppen tolererar. Cocktail-effekten är ett viktigt begrepp även 

här, det finns många olika exponeringskällor som bidrar till den totala mängden hormonstörande 

ämnen en viss individ får i sig (Bergman, Heindel, Jobling, Kidd, & Zoeller, 2013).  

Även om enkätstudien skulle behöva fördjupas för att få fler svarande och därmed större säkerhet i 

resultaten kan man se en tydlig trend. Småbarnsföräldrarna behöver mer information för att kunna 

välja hälsosamma leksaker till sina barn. Informationen finns för den som letar, bland annat 

kemikalieinspektionen har broschyrer och faktablad om olika hormonstörande ämnen på sin 

hemsida, kemi.se, och man kan dessutom beställa mycket av informationen i pappersform utan 

kostnad. För att föräldrarna ska ha möjlighet att ta del av den information som finns krävs det dock 

att de själva tar initiativ att leta efter den.  
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I fritextdelen (bilaga 3) av enkäten där de svarande kunde lämna övriga kommentarer om 

hormonstörande ämnen skrev en kvinna:  

”Jag tycker att BVC borde ge ut en broschyr om detta. Det enda information jag har tagit del utav är 

det larm som gått i media den senaste tiden. Jag har inte sökt informationen själv, det är så 

omvälvande att få ett litet barn och det är så mycket att tänka på.” 

 

I en annan kommentar skrev en man att: 

”Lite info om dessa ämnen når föräldrar om man inte aktivt söker efter det. Anser att ”larm” i media 

oftast är överdrivna. För att det ska tas på allvar behöver en myndighet gå ut med info eller 

riktlinjer.” 

Det här är bara två åsikter från enskilda individer men det ger ändå en indikator på hur 

småbarnsföräldrar ser på den information de har tillgång till. Flera personer angav i sina fritextsvar 

(bilaga 3) att de vill ha mer information om hormonstörande ämnen. 

 

5.2. Enkätresultat och koppling till litteraturstudien 

5.2.1. Fråga 1 

Förutom att få reda på hur många av småbarnsföräldrarna som hade hört talas om hormonstörande 

ämnen handlade fråga 1 om deras attityd till hormonstörande ämnen. På frågan om den svarande 

upplevde hormonstörande ämnen som en risk för sitt barn svarade 51 procent stämmer, 23 procent 

svarade stämmer precis och 23 procent svarade stämmer inte. På frågan om de aktivt försöker 

minska sitt barns exponering av hormonstörande ämnen angav 50 procent av de svarande att de inte 

gjorde det och 45 procent att de gjorde det. Med andra ord upplevde 74 procent av de svarande 

hormonstörande ämnen som ett hot men endast 45 procent försökte aktivt minska sitt barns 

exponering. För att få svar på varför det är så skulle man behöva undersöka saken vidare. Begreppet 

risk kan betyda olika  saker för olika personer vilket kan påverka hur man prioriterar. Vissa kanske 

upplever hormonstörande ämnens effekter som något som oundvikligen leder till sjukdom och måste 

förhindras, andra kanske uppfattar hormonstörande ämnens effekter som något som eventuellt kan 

leda till sjukdom någon gång i framtiden. På frågan om huruvida de svarande tyckte att hotet om 

hormonstörande ämnens påverkan på hälsan är överdrivet höll 36 procent med och 50 procent 

gjorde det inte. Det sista påståendet i fråga 1, ”att försöka minska mitt barns exponering för 

hormonstörande ämnen är inget jag prioriterar”, var svaren mest spridda.  
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Av de svarande angav 23 procent stämmer inte alls, 32 procent stämmer inte, 32 procent stämmer 

och 5 procent angav stämmer precis. Resterande svarade vet ej/kan ej svara. Här skulle fler enkäter 

behöva besvaras för att få fram tydligare mönster . Att svaren blev så spridda kan delvis bero på 

påståendets formulering då den skiljer sig från de andra påståendena i fråga 1 vilket kan ha skapat 

osäkerhet .  
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5.2.2. Fråga 2 

Fråga två var konstruerad för att få svar på  huruvida småbarnsföräldrar känner till var i vardagen 

barnen exponeras för hormonstörande ämnen. Hormonstörande ämnen förekommer i samtliga 

miljöer som förekommer i frågan men i olika halter och exponeringen varierar även mellan individer. 

Det finns alltså inget rätt svar utan det är en bedömningsfråga. För vissa barn kan exponeringen vara 

stor i hemmet om barnet har många exponeringskällor i form av många leksaker eller plastgolv som 

innehåller ftalater. Andra barn kanske har få leksaker men äter mycket mat från konserver som kan 

innehålla bisfenol A. Exponeringsmönstret är helt enkelt olika i olika miljöer.  

Syftet med frågan var att visa hur kunskapsläget är hos småbarnsföräldrar och som tabell 2  

visar så tror och uppfattar de svarande barns exponering på olika sätt. Majoriteten av de  

svarande (77 procent) angav antingen mycket liten exponering eller liten exponering när de ombads 

att uppskatta i vilken utsträckning deras barn exponeras i hemmet. Inomhusmiljön är en av de större 

källorna till hormonstörande ämnen då de kan förekomma i leksaker, möbler, kläder och golv. Varför 

så många av de svarande upplever att exponeringen i hemmet är så liten kan förklaras på flera sätt. 

Det kan bero på okunskap, att de inte känner till var hormonstörande ämnen finns och på så vis 

underskattar hur stor exponeringen är. Det kan även bero på hur de svarande tolkar frågan. Dels kan 

man tolka den som att man ska jämföra olika miljöer och rangordna dem. Frågan kan även tolkas 

som att man ska uppskatta hur stor exponeringen är totalt sett, det vill säga hur mycket av det 

hormonstörande ämnet som når barnet under en viss period. Beroende på hur man ser på saken kan 

exponeringen i hemmet vara både stor och liten. Stor i jämförelse med exponering utomhus men 

liten sett till exempelvis gram per kilo kroppsvikt. Vill man dela ut enkäten igen kan man eventuellt 

ändra frågan så att den snarare handlar om att rangordna de olika miljöerna, vilket var syftet här. En 

annan förklaring till att de svarande uppskattar att exponeringen för hormonstörande ämnen i 

hemmet är liten kan vara att de själva reducerat exponeringen genom att ta minska antalet leksaker, 

göra medvetna val vid köp av möbler och så vidare. Detta är dock troligen inte fallet då mindre än 50 

procent av de svarande uppgav att de aktivt försöker minska sitt barns exponering.  

En av de två miljöer i fråga 2 där några svarande valde alternativet mycket stor exponering var 

utomhus. Varför de uppfattar att exponeringen som stor utomhus är svårt att svara på utan att ställa 

följdfrågor. Viss exponering sker visserligen utomhus, särskilt på lekplatser där det ofta finns gungor 

gjorda av bildäck vilka kan innehålla ftalater. Då mindre barn spenderar 90 procent av sin tid inomhus 

sker exponeringen främst i hemmet, på förskolan alternativt hemma hos vänner 

(Kemikalieinspektionen[7], 2007).  
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De svarande upplevde att störst exponering sker i bilen eller via maten. Bilars instrumentpanel är 

ofta täckt av PVC-plast som kan innehålla ftalater och flamskyddsmedel. Flamskyddsmedel finns ofta 

i bilens klädsen och sittdynor. Bilar kan bli mycket varma inuti, speciellt under sommarhalvåret när 

solen ligger på. Detta kan innebära att en större mängd löst bundna kemikalier, såsom ftalater, 

frigörs. Exponeringen är alltså stor i bilen men eftersom barnet i de flesta fall endast spenderar en 

liten del av sin vardag där, blir den totala exponeringen liten.  

Exponering för hormonstörande ämnen via maten sker främst i de fall där maten tillagats eller 

förvarats i kärl som innehåller dessa ämnen, exempelvis konservburkar som innehåller bisfenol A. 

Inom EU kom i samband med förbudet om bisfenol A i nappflaskor även ett förbud i 

barnmatsförpackningar avsedda för barn under tre år. Många föräldrar lagar dock mat till sina barn 

med andra konserver, exempelvis krossade tomater, som bas och dessa har inget krav att de måste 

vara fria från bisfenol A. I vilken utsträckning barnet exponeras via maten avgörs till stor del av hur 

maten förvaras och tillagas, men även vilken typ av mat barnet äter påverkar. Vissa ämnen, 

exempelvis bromerade flamskyddsmedel, lagras i fisk. När barnet äter sådan fisk  kan de 

exponeras för dessa ämnen.  Barn äter mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt vilket innebär att 

de även exponeras för hormonstörande ämnen via maten i större utsträckning än vuxna. 

Fråga 2 var den fråga där flest svarande angav vet ej/kan ej svara som alternativ vilket kan tolkas som 

att det finns en stor kunskapslucka när det gäller exponering av hormonstörande ämnen. Den största 

kunskapsluckan gällde förskola/skola där 50 procent av de svarande angav vet ej/kan ej svara. 

Studier visar att förskolan står för en mycket stor del av barnets totala exponering. Många av de 

material som används i förskolan kan innehålla hormonstörande ämnen, från flamskyddsmedel i 

madrasser till ftalater i golv och vaxdukar (Klar, Dahl, Prevodnik, & Gunnarsson, 2012). Att så många 

svarande angav vet ej/kan ej svara i fråga 2 målar en tydlig bild av att det finns ett stort behov av 

information till småbarnsföräldrar som beskriver var den huvudsakliga exponeringen sker.  

 

5.2.3. Fråga 3 

Ett av påståendena i fråga 3 lydde ”jag har tillgång till den information som krävs för att välja leksaker 

utan hormonstörande ämnen till mitt barn”. På detta påstående angav 85 procent av de svarande 

stämmer inte eller stämmer inte alls.  

Endast 5 procent ansåg sig ha tillgång till den information som krävs. För motsvarande påstående om 

barnavårdsartiklar angav 76 procent av de svarande stämmer inte eller stämmer inte alls  och 14 

procent angav  stämmer.  
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Det är svårt att avgöra vad skillnaden mellan de två påståendena beror på utan att ställa följdfrågor. 

Det står ofta på nappflaskor att de är fria från bisfenol A vilket informerar konsumenten. Samma typ 

av märkning är inte lika vanlig på leksaker vilket kan göra att de svarande upplever det som att de har 

mindre information om dessa. Ett annat skäl till att småbarnsföräldrar anser sig ha tillgång till mer 

information om barnavårdsartiklar än om leksaker kan vara att de tänker på kemikalier i allmänhet 

och inte bara på hormonstörande ämnen. Barnavårdsartiklar som våtservetter och andra 

hygienartiklar för barn har ofta märkningar som talar om att de är parfymfria eller saknar något visst 

ämne. 

På påståendena som handlar om huruvida de svarande litar på att de leksaker och barnavårdsartiklar 

de köper i Sverige är säkra för deras barns hälsa angav majoriteten att de gjorde det. Totalt sett 

svarade 62 respektive 67 procent att antingen stämmer eller stämmer precis. För leksaker svarade 33 

procent stämmer inte, för barnavårdsartiklar var motsvarande siffra 24 procent och ytterligare 5 

procent svarade stämmer inte alls. Att småbarnsföräldrarna litar på att produkter som säljs i Sverige 

är säkra för barnen att använda skulle kunna leda till att de inte är lika benägna att aktivt välja ut 

leksaker eller barnavårdsartiklar som är fria från kemikalier av olika slag, däribland hormonstörande 

ämnen. I ett av fritextsvaren skrev en kvinna: 

”Det är så lätt att avfärda även om man vet det. Tror det är svårt för människor att förstå att man 

kan sälja ”farliga” saker. Om det blir lag att man måste sätta upp varningstexter på paketen så 

tänker man en gång extra!” 

De sista två påståendena i fråga 3 hade som syfte att ta reda på om de svarande hade 

hormonstörande ämnen i åtanke när de valde leksaker och barnavårdsartiklar. Här skiljde sig svaren 

mycket mellan leksaker och barnavårdsartiklar. För leksaker angav 55 procent av de svarande att de 

inte hade hormonstörande ämnen i åtanke och 40 procent angav att de hade det. För 

barnavårdsartiklar angav 29 procent att de inte hade hormonstörande ämnen i åtanke medan 52 

procent angav att de hade det.  

Majoriteten av småbarnsföräldrarna har alltså hormonstörande ämnen i åtanke när de köper 

barnavårdsartiklar men inte när de köper leksaker. Orsaken till denna skillnad behöver utredas vidare 

men det kan hänga ihop med att de svarande känner till mer om hormonstörande ämnen i 

barnavårdsartiklar.  

  



36 
 

5.2.4. Fråga 4 

Syftet med fråga 4 var att ta reda på hur småbarnsföräldrar ser på ansvarsfördelningen när det gäller 

hormonstörande ämnen, det vill säga huruvida ansvaret ligger hos myndigheter, tillverkare, 

återförsäljare eller hos konsumenten själv. Att det är myndigheternas ansvar höll 52 procent av de 

svarande med om, 76 procent ansåg att återförsäljaren ansvarar, 85 procent ansåg att tillverkaren 

ansvarar. Att det är konsumenten, i det här fallet småbarnsföräldern, som ansvarar för att ta reda på 

om produkter är säkra för deras barn att använda höll 91 procent av de svarande med om. Att så 

många anser att de själva ansvarar för att produkterna är säkra för deras barn att använda är 

visserligen positivt. Dock angav endast 52 och 40 procent att de hade hormonstörande ämnen i 

åtanke när de köper barnavårdsartiklar respektive leksaker. Det kan vara så att småbarnsföräldrarna 

anser sig ha ansvaret men ändå litar på att de produkter som säljs är säkra och därmed inte tar reda 

på ytterligare information, 62 respektive 67 procent angav detta när de bler tillfrågade i fråga 3. 

Definitionerna i fråga 4 skiljer sig från tidigare frågor då man använder sig av ordet produkter istället 

för leksaker och barnavårdsartiklar. Produkter är en bredare term och kan innebära leksaker och 

barnavårdsartiklar men även kläder och mat. Även detta kan ha påverkat hur småbarnsföräldrarna 

svarade.  

De svarande var överens om att samtliga berörda (producenter, återförsäljare, myndigheter och 

konsumenter) är ansvariga för att produkter som säljs i Sverige är säkra för barn att använda. Skulle 

man göra om enkäten och dela ut igen skulle man kunna undersöka möjligheten att istället 

rangordna de fyra alternativen gentemot varandra för att få en tydligare bild av hur de svarande ser 

på ansvarsfördelningen.  

 

5.3. Allmänt om projektet 

Det har varit relativt lätt att hitta källor om hormonstörande ämnen om man letar efter generell 

information. Däremot har specifika saker, som exakt hur ett hormonstörande ämne fungerar på en 

biologisk och kemisk nivå eller vilka effekter som kan bevisas varit svårare att hitta. Här verkar 

problematiken ligga rent allmänt, oavsett om man ser på hormonstörande ämnen ur en konsuments 

perspektiv, som myndighetsperson eller beslutsfattande politiker. Det saknas helt enkelt konkreta 

bevis på hormonstörande ämnens negativa effekter på människans hälsa. Det här projektet syftar 

dels till  att reda ut begrepp, få en generell överblick av hormonstörande ämnen och deras effekter 

på barn. Vidare syftar projektet till att via en enkät söka  ta reda på hur konsumenter, i det här fallet 

småbarnsföräldrar, ser på det hela.  
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Tidsplanen som lämnades in i samband med projektplanen visade sig vara något orealistisk. På grund 

av bristande erfarenheter av arbete med enkäter underskattades hur mycket tid som krävdes. 

Arbetet med enkäten kom igång något senare än beräknat vilket gjorde att även litteraturdelen av 

rapporten i viss mån försenades. Yttre faktorer gjorde att arbetet försenades ytterligare. Hade 

projektplanen skrivits idag hade mer tid avsatts för arbete med enkäten. Dessutom hade arbetet 

troligen avgränsats tydligare så att inte lika mycket tid lagts på att läsa om näraliggande saker som 

inte visade sig vara fullt relevanta för projektet. Exempel på sådana saker är hormonstörande 

ämnens förekomst i mat och kläder.  

 

5.3.1. Enkäten 

Enkätstudien är den del av projektet som hade kunnat förbättras, framför allt i antal besvarade 

enkäter men även i fråga om spridningen inom Halmstad. Tidsbrist uppstod och färre BVC än 

planerat deltog. En tidig tanke var att kontakta fler BVC och sprida enkäten till flera olika stadsdelar. 

På så vis hade man troligen kunnat få svarande med större spridning när det gäller sociala och 

ekonomiska bakgrunder. Initalt planerades både telefon- och e-postkontakter med samtliga BVC i 

Halmstad kommun. I praktiken kontaktades och engagerades  på grund av viss tidsbrist endast de 

BVC i Halmstad som hade en e-postadress på sin hemsida eller på Region Hallands hemsida. De BVC 

som hade e-postadresser på hemsidan råkade vara de som hörde till privata vårdcentraler. Det är 

svårt att veta om detta  gjort någon skillnad för resultatet. Det hade dock varit intressant att 

undersöka uppfattningar och kunskaper hos småbarnsföräldrar med olika socio-ekonomiska 

bakgrunder. I enkäten fanns frågor om kön, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning, antal barn samt 

barnens ålder för att kunna dra paralleller mellan de svarandes bakgrund och kunskap. Anledningen 

till att dessa faktorer inte har analyserats i rapporten är det låga antalet besvarade enkäter. Det går 

inte att dra några tydliga paralleller i detta fall.  

För att få in fler svar hade enkäterna troligen behövt ligga i väntrummen längre tid. Det har dock 

rapporterats från båda BVC att det inte funnits så stort intresse av att fylla i enkäterna trots att 

personalen framhävt att de fanns.  

Det är svårt att veta varför svarsfrekvensen skiljer sig så mellan de två barnavårdscentralerna då 

personalen på båda platserna ”gjort reklam” för enkäten och erbjudit sina patienter att fylla i den. 

Enkäten delades ut två dagar tidigare på BVC Humlan vilken kan ha bidragit men det bör inte ha gjort 

så stor skillnad.  Antalet enkäter var 80 stycken uppdelat på två BVC .  
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I stället för att delas ut, informerade  personal  om att föräldrar kunde ta en enkät från en märkt 

tidskriftssamlare i väntrummet och fylla i. Inkomna enkäter blev på detta sätt 22 stycken. Antalet är 

något begränsat och är inte tillräckligt för att dra några säkra slutsatser.  

Därför är följande resultat, diagram och tolkningar endast tänkta som en preliminär indikator på hur 

uppfattningar och kunskap om hormonstörande ämnen ser ut hos småbarnsföräldrar  i Halmstad. 

En annan faktor som kan ha spelat in i varför relativt  få svarade på enkäten är att rubriken på 

följebrevet lydde ”Hur ser du som förälder på hormonstörande ämnen?”. Rubriken kan ha lett till att 

främst de småbarnsföräldrar som hört talas om hormonstörande ämnen valde att besvara enkäten. 

Denna teori stöds till viss del av den första frågans första påstående, ”Jag har hört talas om 

hormonstörande ämnen tidigare” där 46 procent av de svarande angav stämmer och 36 procent 

angav stämmer precis. Naturligtvis kan det vara så att majoriteten av småbarnsföräldrar i allmänhet 

har hört talas om hormonstörande ämnen men det kan även vara så att just de som hade hört talas 

om hormonstörande ämnen valde att besvara enkäten. Om så är fallet hade kanske annan rubrik 

hade inneburit fler svar.  

 

5.3.2. Källkritik 

Man kan diskutera huruvida det är lämpligt att använda sig av olika myndigheter som källa. Mycket 

av den information som redovisas  i detta projekt kommer från Kemikalieinspektionen, antingen från 

deras hemsida eller i form av olika rapporter, artiklar och broschyrer de tagit fram. Man skulle kunna 

hävda att myndigheter påverkas och styrs till viss del av regering och riksdag. Politiska uppfattningar 

och prioriteringar  kan tänkas påverka synen på gränsvärden, hälsoeffekter och risker. Den 

information som legat till grund för projektet denna rapport bedöms dock vara neutralt beskriven av 

Kemikalieinspektionen.  

Nationalencyklopedins (NE) websida har använts för att ta fram grundläggande fakta om vissa 

processer, ämnen och begrepp.  Att använda ett uppslagsverk skrivet av ett antal olika och ibland 

icke namngivna författare som källa kan ha begränsningar. NE är å andra sidan en väl etablerad 

kunskapskälla och därför har den delvis används som bas för detta projekt.  

Under hela processen har har information och källor granskats kritiskt för att få en sådan neutral och 

vetenskaplig grund till rapporten som möjligt.  
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5.3.3. Projektet i ett hållbarhetsperspektiv 

Tidigt i projektplaneringen gjordes efterforskningar för att ta reda på om liknande projekt finns. Om 

liknande enkätstudier utförts har de inte upptäckts i dessa efterforskningar. 

Under arbetets gång har nya frågeställningar dykt upp som skulle vara intressanta att utforska vidare. 

Ett sådant exempel är huruvida större kunskap om hormonstörande ämnen i leksaker eller 

barnavårdsartiklar potentiellt skulle leda till minskad konsumtion. Om fler småbarnsföräldrar kände 

till cocktail-effekten kanske de skulle köpa färre leksaker till sina barn. Det skulle kunna leda till 

minskad konsumtion och därmed bidra till en hållbar utveckling. Detta är dock endast en teori som 

behöver undersökas vidare. 

En ytterligare avsikt med projektet  att få fram ett resultat som kan ligga till grund för fortsatta 

studier.  Litteraturstudien har redovisats i bakgrunds-delen och problematiken kring hormonstörande 

ämnen har lyfts fram. Enkätstudien har genomförts och  resultaten har redovisats och diskuterats.  

Projektets resultat kan användas som bas vid fortsatta studier efter viss modifiering. Enkätstudien 

antyder att det föreligger ett tydligt informationbehov hos småbarnsföräldrar, när det gäller  

hormonstörande ämnen . Ytterligare studier riktade till bl a småbarnsföräldrar kan ge ökad 

kännedom om deras kunskaper här, liksom deras förväntningar på information från myndigheter, 

producenter och återförsäljare. 

Minskad exponering för alla hormonstörande ämnen i miljön är angeläget för hållbar utveckling av 

folkhälsan i bred bemärkelse och gäller såväl människor som djur och natur.   
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6. Slutsats 

Hormonstörande ämnen är och fortsätter att vara speciella då de potentiellt ger långsiktig biologisk 

och genetisk påverkan i mycket låga koncentrationer. Små barn är känsligare än vuxna och har ett 

annorlunda exponeringsmönster än vuxna. På grund av det har flera åtgärder vidtagits för att minska 

hormonstörande ämnens förekomst i barns vardag. Trots detta är exponeringen stor. Det finns ett 

stort behov av vidare forskning för att förstå hormonstörande ämnens effekter på hälsan fullt ut. 

Problematiken kring hormonstörande ämnen är stor och komplex. Det finns både politiska och 

ekonomiska aspekter att ta hänsyn till vilket gör att förändringar som främjar  minskningen av 

hormonstörande ämnen  går långsamt.  

Projektets syfte och mål var att belysa problematiken kring de hormonstörande ämnen som finns i 

vår vardag, reda ut vilka effekter hormonstörande ämnen har på barn samt undersöka vad 

småbarnsföräldrar vet och tycker om dessa ämnen. Målet var även att få fram ett resultat som kan 

ligga till grund för fortsatta studier. Syftet har till stor del uppfyllts. För att få fram resultat med större 

statistisk säkerhet behöver dock fler besvarade enkäter samlas in och analyseras. Resultaten från 

denna enkätstudie kan dock användas som en indikator på hur kunskapen ser ut hos 

småbarnsföräldrar och de visar att det finns ett stort behov av ökad kunskap om hormonstörande 

ämnen. Småbarnsföräldrar behöver få information om hormonstörande ämnen för att på så vis 

kunna minska barns exponering tidigt i livet. 
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8. Bilaga 1 – Följebrev 

 

                                                                                            

 

Hur ser du som förälder på hormonstörande ämnen? 

 

Jag heter Caroline Eggert och går tredje året på miljö- och hälsoskyddsprogrammet på 

Högskolan i Halmstad. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete som handlar om 

hormonstörande ämnen och deras effekter på barn.  

Syftet med enkäten är att få veta hur du som förälder ser på hormonstörande ämnen. 

Därför ber jag dig att fylla i den här enkäten så noggrant som möjligt. De inlämnade 

enkäterna behandlas anonymt. 

Jag hoppas att du vill medverka i studien genom att svara på enkäten. Tveka inte att 

höra av dig till mig eller min handledare om du har några frågor. Ta gärna med dig det 

här försättsbladet hem om du vill kontakta mig vid ett senare tillfälle eller ta del av 

resultaten.   

 

Med vänlig hälsning, 

Caroline Eggert 

Tel: 073-6198853 

e-post: caregg10@student.hh.se 

Handledare på högskolan:  

Niklas Karlsson, 

Tel: 035-167335 

e-post: niklas.karlsson@hh.se  

 

________________________________________________________________________ 

mailto:caregg10@student.hh.se
mailto:niklas.karlsson@hh.se
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9. Bilaga 2 – Enkäten 

Hormonstörande ämnen är ämnen som påverkar kroppens hormonsystem på ett negativt sätt. 

Exempel på ämnen som misstänks vara hormonstörande är PCB, ftalater, bromerade 

flamskyddsmedel och bisphenol A. Dessa ämnen finns bland annat i plastprodukter och 

barnavårdsartiklar (t ex blöjor, nappar, nappflaskor och våtservetter). Forskning visar på samband 

mellan hormonstörande ämnen och sjukdomar som diabetes typ 2, fetma och bröstcancer.  

Små barn är extra känsliga för hormonstörande ämnen och exponeras i större grad än vuxna. 

 

 

 

1.  Vad anser du om följande påståenden? 
Markera ett alternativ för varje rad  Stämmer 

inte alls 
Stämmer 

inte Stämmer 
Stämmer 

precis 

Vet 
ej/kan 

ej svara 

  
Jag har hört talas om hormonstörande ämnen 
tidigare 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Jag upplever hormonstörande ämnen som en 
risk för mitt barn/mina barn 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Jag försöker aktivt att minska mitt barns 
exponering av hormonstörande ämnen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Jag tycker att hotet om hormonstörande 
ämnens påverkan på hälsan är överdrivet 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Att försöka minska mitt barns exponering för 
hormonstörande ämnen är inget som jag 
prioriterar 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.  I vilken utsträckning uppfattar du att 
ditt barn exponeras för 
hormonstörande ämnen i följande 
miljöer? 
Markera ett alternativ för varje rad  

Mycket 
liten 

exponering 
Liten 

exponering 
Stor 

exponering 

Mycket 
stor 

exponering 

Vet 
ej/kan 

ej svara 

  
Hemma 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Förskola/skola 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Hemma hos vänner 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
I bilen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Via maten 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Utomhus 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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*Exempel på barnavårdsartiklar är blöjor, nappar, nappflaskor och våtservetter. 

 

 

 

 

3.  Vad anser du om följande påståenden kring 
leksaker och barnavårdsartiklar*? 
Markera ett alternativ för varje rad  

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte Stämmer 

Stämmer 
precis 

Vet 
ej/kan 

ej svara 

  
Jag har tillgång till den information som krävs 
för att välja leksaker utan hormonstörande 
ämnen till mitt barn 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Jag har hormonstörande ämnen i åtanke när 
jag väljer leksaker till mitt barn 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Jag litar på att de leksaker jag köper i Sverige 
är säkra för mitt barns hälsa  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Jag har tillgång till den information som krävs 
för att välja barnavårdsartiklar* utan 
hormonstörande ämnen till mitt barn 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Jag har hormonstörande ämnen i åtanke när 
jag väljer barnavårdsartiklar* till mitt barn 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Jag litar på att de barnavårdsartiklar* jag 
köper i Sverige är säkra för mitt barns hälsa 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4.  Vad anser du om följande påståenden kring 
ansvarsfördelning? 
Markera ett alternativ för varje rad  

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
inte Stämmer 

Stämmer 
precis 

Vet 
ej/kan 

ej svara 

  
Det är myndigheternas ansvar att produkter 
som säljs i Sverige är säkra för barn att 
använda 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Det är tillverkarens ansvar att produkter som 
säljs i Sverige är säkra för barn att använda 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Det är återförsäljaren i Sveriges ansvar att 
produkter som säljs är säkra för barn att 
använda  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
Det är mitt ansvar som konsument att ta reda 
på om produkter jag köper i Sverige är säkra 
för mitt barn att använda 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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5. Några frågor om dig 

Kön: 

☐ Kvinna 

☐ Man 

☐ Annat 

Din ålder: ......................... år 

Hur många barn har du? ............................. barn 

Ditt/dina barns ålder: ................................ år 

Vilken är din högsta genomförda utbildning? 

☐Grundskola, folkskola, realskola eller motsvarande 

☐Yrkesskola, gymnasieskolans 1 eller 2-åriga linjer 

☐3 eller 4-årigt gymnasium 

☐Universitets- eller högskoleutbildning 

☐Annat (ange vad)...................................................... 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

☐Anställd 

☐Egenföretagare 

☐Studerande 

☐Pensionär 

☐Arbetssökande 

☐Annat (ange vad)............................................................ 
 

Har du några övriga kommentarer kring hormonstörande ämnen? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 
Tack för din medverkan! 
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10. Bilaga 3 – Enkätens fritextsvar  

Nedan redovisas de fritextsvar som de svarande kunde lämna i slutet av enkäten, under övriga 

kommentarer. 

 

”Jag har inte direkt hört talas om detta innan. Att viss plast kan vara farlig men inte på detta sättet.” 

”Känns jätteskönt att det finns personer som du och vill ta upp detta ämne och titta närmare på det! 

Bra jobbat!!! Hoppas du kommer fram till mycket info och kan föra det vidare!” 

”Hade inte förut hört talas om hormonstörande ämnen. Men svarade utifrån den info som gavs som 

inledning före frågorna.” 

”Förutsatt att sådant material finns hade det varit intressant att ta del av infobroschyrer om 

hormonstörande ämnen i samband med att enkäten lämnades in. Lite info om dessa ämnen når 

föräldrar om man inte aktivt söker efter det. Anser att ”larm” i media oftast är överdrivna. För att det 

ska tas på allvar behöver en myndighet gå ut med info eller riktlinjer.” 

”Vet för lite om ämnet, vill ha fakta och bra märkning av produkter.” 

”Det är så lätt att avfärda även om man vet det. Tror det är svårt för människor att förstå att man kan 

sälja ”farliga” saker. Om det blir lag att man måste sätta upp varningstexter på paketen så tänker 

man en gång extra!” 

”Som läkare utbildad för mindre än 10 år sedan är begreppet tyvärr inget jag stött på, det togs 

möjligen upp under miljömedicinkursen men jag måste ha missat det i så fall. Har inte hört om det i 

media heller, därav att jag inte upplevt det som något egentligt problem.” 

”Jag tycker att BVC borde ge ut en broschyr om detta. Det enda information jag har tagit del utav är 

det larm som gått i media den senaste tiden. Jag har inte sökt informationen själv, det är så 

omvälvande att få ett litet barn och det är så mycket att tänka på.” 

”Har läst en del om ”cocktail effekten” att många produkter är inte ”farliga” i sig, men använder man 

flera olika samt att alla ämnen som man kommer i kontakt med sammantaget har en större effekt på 

barnet/oss än vad myndigheter eller tillverkare vill medge. Kände att jag inte hade så bra koll på hur 

mycket ämnen som min dotter kommer i kontakt med i vardagen... Undrar till exempel om hur 

mycket i hemmet och i bilen som påverkar. Ny bil, nytt hus= mer plaster, avger mer ämnen när de är 

nya? Eller gammalt giftigt, sämre ämnen etc?”  

”Superbra att du uppmärksammar detta! Vill gärna se mer info från kommun, BVC och andra som 

kommer i kontakt med ”oss andra”. Klart som sjutton att ämnen som är kroppsfrämmande påverkar 

negativt... Läskigt!” 
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11. Bilaga 4 – tabeller från SPSS  

Fråga 1 
Jag har hört talas om hormonstörande ämnen tidigare 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Stämmer inte alls 1 4,5 4,5 4,5 

Stämmer inte 3 13,6 13,6 18,2 

Stämmer 10 45,5 45,5 63,6 

Stämmer precis 8 36,4 36,4 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Jag upplever hormonstörande ämnen som en risk för mitt/mina barn 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Stämmer inte 5 22,7 22,7 22,7 

Stämmer 9 40,9 40,9 63,6 

Stämmer precis 5 22,7 22,7 86,4 

Vet ej/kan ej svara 3 13,6 13,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Jag försöker aktivt att minska mitt barns exponering av hormonstörande ämnen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Stämmer inte alls 4 18,2 18,2 18,2 

Stämmer inte 7 31,8 31,8 50,0 

Stämmer 5 22,7 22,7 72,7 

Stämmer precis 5 22,7 22,7 95,5 

Vet ej/kan ej svara 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Jag tycker hotet om hormonstörande ämnens påverkan på hälsan är överdrivet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Stämmer inte alls 3 13,6 13,6 13,6 

Stämmer inte 8 36,4 36,4 50,0 

Stämmer 8 36,4 36,4 86,4 

Vet ej/kan ej svara 3 13,6 13,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Att minska mitt barns exponering för hormonstörande ämnen är inget jag prioriterar 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Stämmer inte alls 5 22,7 22,7 22,7 

Stämmer inte 7 31,8 31,8 54,5 

Stämmer 7 31,8 31,8 86,4 

Stämmer precis 1 4,5 4,5 90,9 

Vet ej/kan ej svara 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Fråga 2 
 

Barn exponeras hemma 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Mycket liten exponering 3 13,6 13,6 13,6 

Liten exponering 14 63,6 63,6 77,3 

Stor exponering 1 4,5 4,5 81,8 

Vet ej/kan ej svara 4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Barn exponeras på förskola/skola 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Mycket liten exponering 1 4,5 4,5 4,5 

Liten exponering 7 31,8 31,8 36,4 

Stor exponering 3 13,6 13,6 50,0 

Vet ej/kan ej svara 11 50,0 50,0 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Barn exponeras via maten 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Mycket liten exponering 4 18,2 18,2 18,2 

Liten exponering 9 40,9 40,9 59,1 

Stor exponering 4 18,2 18,2 77,3 

Vet ej/kan ej svara 5 22,7 22,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Barn exponeras utomhus 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Mycket liten exponering 4 18,2 18,2 18,2 

Liten exponering 10 45,5 45,5 63,6 

Stor exponering 2 9,1 9,1 72,7 

Mycket stor exponering 1 4,5 4,5 77,3 

Vet ej/kan ej svara 5 22,7 22,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Fråga 3 
 

Jag har den information som krävs för att välja leksaker utan hormonstörande ämnen till mitt barn. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Stämmer inte alls 5 22,7 25,0 25,0 

Stämmer inte 12 54,5 60,0 85,0 

Stämmer 1 4,5 5,0 90,0 

Vet ej/kan ej svara 2 9,1 10,0 100,0 

Total 20 90,9 100,0  
Missing 99 2 9,1   
Total 22 100,0   
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Jag har hormonstörande ämnen i åtanke när jag väljer leksaker till mitt barn 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Stämmer inte alls 2 9,1 10,0 10,0 

Stämmer inte 9 40,9 45,0 55,0 

Stämmer 5 22,7 25,0 80,0 

Stämmer precis 3 13,6 15,0 95,0 

Vet ej/kan ej svara 1 4,5 5,0 100,0 

Total 20 90,9 100,0  
Missing 99 2 9,1   
Total 22 100,0   

 
Jag litar på att de leksaker jag köper i Sverige är säkra för mitt barn att använda 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Stämmer inte 7 31,8 33,3 33,3 

Stämmer 11 50,0 52,4 85,7 

Stämmer precis 2 9,1 9,5 95,2 

Vet ej/kan ej svara 1 4,5 4,8 100,0 

Total 21 95,5 100,0  
Missing 99 1 4,5   
Total 22 100,0   

 
Jag har den information som krävs för att välja barnvårdsartiklar utan hormonstörande ämnen till 

mitt barn 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Stämmer inte alls 3 13,6 14,3 14,3 

Stämmer inte 13 59,1 61,9 76,2 

Stämmer 3 13,6 14,3 90,5 

Vet ej/kan ej svara 2 9,1 9,5 100,0 

Total 21 95,5 100,0  
Missing 99 1 4,5   
Total 22 100,0   

 
Jag har hormonstörande ämnen i åtanke när jag väljer barnvårdsartiklar till mitt barn 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Stämmer inte alls 2 9,1 9,5 9,5 

Stämmer inte 7 31,8 33,3 42,9 

Stämmer 7 31,8 33,3 76,2 

Stämmer precis 4 18,2 19,0 95,2 

Vet ej/kan ej svara 1 4,5 4,8 100,0 

Total 21 95,5 100,0  
Missing 99 1 4,5   
Total 22 100,0   
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Jag litar på att de barnavårdsartiklar jag köper i Sverige är säkra för mitt barn att använda 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Stämmer inte alls 1 4,5 4,8 4,8 

Stämmer inte 5 22,7 23,8 28,6 

Stämmer 12 54,5 57,1 85,7 

Stämmer precis 2 9,1 9,5 95,2 

Vet ej/kan ej svara 1 4,5 4,8 100,0 

Total 21 95,5 100,0  
Missing 99 1 4,5   
Total 22 100,0   

 

Fråga 4 
 

Det är myndigheternas ansvar att se till att produkter som säljs i Sverige är säkra för barn att 
använda 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Stämmer inte 2 9,1 9,5 9,5 

Stämmer 13 59,1 61,9 71,4 

Stämmer precis 6 27,3 28,6 100,0 

Total 21 95,5 100,0  
Missing 99 1 4,5   
Total 22 100,0   

 
Det är tillverkarens ansvar att se till att produkter som säljs i Sverige är säkra för barn att använda 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Stämmer inte 3 13,6 14,3 14,3 

Stämmer 7 31,8 33,3 47,6 

Stämmer precis 11 50,0 52,4 100,0 

Total 21 95,5 100,0  
Missing 99 1 4,5   
Total 22 100,0   

 
Det är återförsäljarens ansvar att se till att produkter som säljs i Sverige är säkra för barn att 

använda 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Stämmer inte alls 1 4,5 4,8 4,8 

Stämmer inte 4 18,2 19,0 23,8 

Stämmer 11 50,0 52,4 76,2 

Stämmer precis 5 22,7 23,8 100,0 

Total 21 95,5 100,0  
Missing 99 1 4,5   
Total 22 100,0   
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Det är mitt ansvar som konsument att ta reda på om produkter jag köper i Sverige är säkra för mitt 
barn att använda 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Stämmer inte alls 1 4,5 4,8 4,8 

Stämmer inte 9 40,9 42,9 47,6 

Stämmer 9 40,9 42,9 90,5 

Stämmer precis 2 9,1 9,5 100,0 

Total 21 95,5 100,0  
Missing 99 1 4,5   
Total 22 100,0   

 

Frågor om de svarande 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Din_ålder 21 26 43 32,81 4,895 
Antal_barn 22 1 3 1,59 ,734 
Valid N (listwise) 21     

 
Kön 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Kvinna 17 77,3 77,3 77,3 

Man 5 22,7 22,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Barnets/barnens ålder 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

<1 år 7 31,8 31,8 31,8 

1 år 9 40,9 40,9 72,7 

2 år 3 13,6 13,6 86,4 

3 år 1 4,5 4,5 90,9 

5 år 1 4,5 4,5 95,5 

6 år 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Utbildningsnivå 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Yrkesskola, gymnasie 1-2 år 1 4,5 4,5 4,5 

Gymnasie 3-4 år 6 27,3 27,3 31,8 

Universitet, högskola 15 68,2 68,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Sysselsättning 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Anställd 21 95,5 95,5 95,5 

Annat 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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