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Förord  

Denna studie är genomförd som ett examensarbete under vårterminen 2016 vid 

miljö och hälsoskydd, Halmstads högskola.  

Arbetet består av en litteraturstudie, enkätundersökning samt en inventering av 

9 förskolor i Båstads kommun. Examensarbetet har genomförts under 17 

veckor.  

 

Efter ett intressant studieförslag från Båstads kommun om giftfria förskolor har 

därför vi bestämd oss att skriva ett examensarbete om kemikalier i barnens 

vardag för att det är ett aktuellt problem i vårt samhälle. 

Vår förhoppning är att Båstads kommun och andra kommuner kommer att 

kunna använda en del av information för deras arbete. 

 

Vi vill med detta tacka alla de som på ett eller annat sätt har del i denna studie. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Sylvia Waara och vår examinator 

Marie Mattsson från Högskolan Halmstad och vår miljöchef Tina Eriksson från 

Båstads kommun för all råd, stöd och hjälp under studiens tid. Vi vill även tacka 

Miljö- och Hälsoskyddsinspektör Michaela Sundström och skolintendent Mile 

Stajcic från Båstads kommun. Sist men inte minst vi vill rikta vårt tack till 

familj, vänner och alla personalen för stöd. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toxic environment in nursery- Inventory of Båstad  

Abstract 

Products that children get in contact with every day, such as toys, paints, electronics 

and detergents have recently been discovered that they contain harmful chemicals. 

Children are more susceptible than adults because of their thin skin and yet not fully 

developed bodies. 

The purpose of this work is to identify the risks from chemicals that children in the 

indoor nursery get in contact with, and how these products affect the health of children, 

and to describe how these chemicals affect children's health and the environment. The 

aim is also to find out how great the level of the staff's knowledge is about the harmful 

chemicals, as well as the preventive measures taken.  

This is done through a survey among the staff at nurseries in Båstad municipality. 

The report consists of three parts, two practical parts in the form of an on-site 

investigation at nine kindergartens in Båstad municipality and a survey among the staff 

who worked there. The third theoretical part was in the form of literature. 

 The results of this study show that the indoor environment in nurseries has important 

significance for children's health. The inventory of nursery in Båstad municipality 

showed that today there are goods and products with harmful chemicals among kids at 

nurseries. The products that have been found in nurseries in Båstad municipality where 

most contain harmful chemicals such as phthalates, flame retardants, per-fluorinated 

substances and bisphenol A. It was above all the electronic toys such as cell phones, 

keyboards, computers, and even in the older toys or soft and semi-soft toys.  

To reduce the amounts of chemicals found in nurseries one should start to throw away 

old toys, old electronic toys, avoid toys with batteries or electronics that do not have 

their batteries covered, stop using cleaning products containing chemicals and also 

increase the number of times that the nurseries are cleaned thoroughly. The 

questionnaire study showed that most nurseries were not sufficiently aware of the 

dangerous chemicals in toys and detergents used. There was a certain part of the staff 

that was aware of what "green flag" means.  

To achieve this is the best way, the municipality, and politicians should help the 

nurseries. Improvements by the municipality, and politicians should provide important 

training for both nurseries staff and for the various pictures within the community that 

directly or indirectly impact. In order to improve knowledge in this area it is needed to 

train nurseries staff, cleaning staff, parents and others in the business. To get a non-

toxic nursery, it is important that the municipality, the nurseries staff, cleaning staff and 

parents all gain knowledge about chemicals in materials and products. 

Key words: Hazard, nursery, child, chemical, health protection. 

 



Sammanfattning  

Produkter som små barn kommer i kontakt med varje dag såsom leksaker, färger, 

elektronisk och rengöringsmedel har upptäckts senare att det består mer av 

kemikalier. Barn är mer känsliga än vuxna, eftersom barnens hud är tunn och deras 

kroppar är inte färdigutvecklade. Syftet med detta arbete att identifiera risker till följd 

av kemikalier som finns i produkter på förskolor inomhus som barnen kommer i 

kontakt med och hur dessa produkter påverkar barns hälsa. Detta görs genom en 

praktisk undersökning på 9 förskolor i Båstads kommun, samt beskriva hur dessa 

kemikalier påverkar barns hälsa och miljön. Syftet är också att ta reda på hur stor 

personalens kunskap kring skadliga kemikalier är, samt vilka förebyggande åtgärder 

som görs. Detta sker genom en enkätundersökning bland personalen på förskolor i 

Båstad kommun. 

Rapporten består av 3 delar, 2 praktiska delar i form av en undersökning på plats på 9 

förskolor i Båstads kommun och en enkätstudie bland personalen som jobbade där. 

Den tredje delen var en teoretisk del i form av en litteraturstudie.  

Resultaten för denna studie visar att inomhusmiljön i förskolor har viktig betydelse 

för barns hälsa. Av inventeringen på förskolor i Båstads kommun visade det sig att det 

idag finns varor och produkter med skadliga kemikalier som barnen utsätts för på 

förskolor. De mest förekommande produkterna som har hittat på förskolorna i Båstads 

kommun innehåller troliga skadliga kemikalier såsom ftalater, flamskyddsmedel, per- 

fluorerade ämnen och bisfenol A. Detta gäller framförallt elektroniska leksaker som 

t.ex. mobiltelefoner, tangentbord, datorer och även i gamla leksaker eller mjuka och 

halvmjuka leksaker. För att reducera mängder av kemikalier som finns på förskolor 

börja ta bort gamla leksaker, ta bort gamla elektroniska leksaker, undvik batteridrivna 

leksaker eller elektronik som inte har batterilucka, minska städsprodukter som 

innehåller kemikalier och även öka antalet gånger som förskolan storstädas per år. 

Enkätstudie visade att flesta förskolorna inte var tillräckligt medvetna om farliga 

kemikalier i leksaker och rengöringsmedel som används på förskolorna. Det fanns en 

viss del av personalen som var medvetna om vad ”gröna flag” betyder. Dock var de 

flesta av förskolepersonalen medvetna om farosymboler och miljömärken. Vår 

bedömning är att kunskapen behöver bli bättre och större.  

För att uppnå bättre kunskap måste kommunen och politiker har råd att hjälpa 

förskolorna. Förbättringar kan ske genom att kommunen och politiker tillhandhåller 

viktig utbildning både för förskolepersonalen och för de olika enheter nom 

kommunen som direkt eller indirekt påverkas. För att kunna förbättra kunskapen inom 

detta område, behöver förskolepersonalen, lokalvårdare, föräldrar och andra inom 

verksamheten utbildas. För att på bästa mjöliga sätt få giftfria förskolor, är det viktig 

att både kommunen, förskolepersonalen, lokalvårdare och föräldrar få kunskap om 

kemikalier i material och produkter. 
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1. Inledning 

 

Kemiska ämnen finns till stor del i vår omgivning, färg, parfym, mjukgörare, 

flamskyddsmedel, rengöringsmedel och kroppsvårdsprodukter innehåller kemikalier. 

Förekomsten av kemiska ämnen i olika material och produkter kan orsaka olika 

sjukdomar såsom allergi och hudproblem. Inomhusmiljön har därför viktig betydelse 

för människors hälsa (Kemikalieinspektionen, 2014). 

Barn är mer känsliga än vuxna, eftersom barnens hud är tunn och deras kroppar är inte 

färdigutvecklade. Barn är mer utsatta för kemikalier för att de äter mer och dricker mer 

per kilo kroppsvikt än vuxna gör (Kemikalieinspektionen, 2014). 

Leksaker, pennor, färger med mera kan finnas i barnets rum samt på förskolor. Barnet 

kommer att röra vid och stoppa i munnen många saker under sin lek. Leksaker kan 

innehålla farliga ämnen och damm, som kan innehålla också kemikalier. Det är viktigt 

att tvätta händerna ofta särskilt innan man äter (Mori& Todaka, 2011).   

Naturvårdsverkets motsvarighet i USA uppger att halterna av föroreningar i 

inomhusluften är 2-5 gånger större än utomhus. Det beror på att det är dåligt luftombyte 

och nedbrytningen av kemikalier går långsammare (Naturskyddsföreningen, 2012a). 

Forskning har anfört att förskolor kan innehålla mycket mer kemikalier än hemmiljö 

(Naturskyddsföreningen, 2012a). I dagsläget gäller det framför allt mjukningsmedel 

och flamskyddsmedel som det antagits vara mycket högre halt av på förskolor.  

 Förskolor innehåller mycket varor och material som avger dessa kemikalier (t.ex. 

ftalater, bisfenol A).  Förutom detta befinner barnen sig nu längre tid på förskolor än 

tidigare, vilket är speciellt oroväckande för hälsan (Naturskyddsföreningen, 2012a).

Handtvättmedel kan ta bort bakterier, virus och damm från en smutsig hand, men det 

kan innehålla konserveringsmedel, allergiframkallande ämnen eller andra 

hälsoskadliga ämnen om det inte är miljömärkt och parfymfri tvål (Johansson, 2011).

 

Endokrina sjukdomar, cancer (förändring av arvsmassa) och fortplantningsproblem är 

några av de hälsotillstånd som kan kopplas till exponering för hälsoskadliga ämnen i 

vår kropp. Därför det är viktigt att reducera de farliga kemikalier som vi får i oss. 

Reducering av skadliga kemikalier sker genom att sprida kunskaper bland människor, 

och även uppmuntra till inköp av naturliga och ekologiska produkter 

(Naturskyddsföreningen, 2013a). 

Kemikalielagstiftningen är fortfarande långt ifrån att ge ett fullständigt skydd mot 

farliga kemikalier. Kemikalieindustrin framställer hela tiden nya varor av nya ämnen 
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på marknaden utan att de genomför en riskbedömning. Många kemikalier har inte 

kontrollerats överhuvudtaget (Bergman, et al, 2012). Ämnen som förbjuds i Sverige 

eller EU kan finnas i vissa varor, eftersom företag kan importera mycket varor från 

länder som fortfarande tillåter ämnena (Appelgren, et al, 2011). I MB (miljöbalken) 

2kap 2§ står att alla som bedriver eller planerar att bedriva en verksamhet måste skaffa 

sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa miljö mot risken att skadas 

(Miljöbalk (1998:808), 2015). Leksaksdirektivet innebär att leksaker ska vara 

utformade på ett sådant sätt att de inte riskerar människors hälsa (Leksaksdirektiv 

(2009/ 48/ EG), 2009). 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att identifiera risker till följd av kemikalier som finns i 

produkter på förskolor inomhus som barnen kommer i kontakt med och hur dessa 

produkter påverkar barns hälsa. Detta görs genom en praktisk undersökning på 9 

förskolor i Båstads kommun. Syftet är att bidra till ett förbättrat kunskapsunderlag för 

ett eventuellt framtida arbete med ”Fri från kemikalier på förskolor” i Båstads kommun. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

1. På vilka sätt påverkar dessa kemikalier barnens hälsa och miljö? 

2. Vilka potentiellt skadliga kemiska ämnen i produkter som leksaker och 

rengöringsmedel kommer barn på förskolor i Båstads kommun i kontakt med? 

3. Hur mycket kunskap har personalen på förskolorna i Båstads kommun om 

farliga kemikalier och vilket förebyggande arbete bedrivs? 

 

1.3 Avgränsning 

 

Litteraturstudier har fokuserat främst på kemikalier i varor och produkter som är i direkt 

kontakt med barnen, till exempel leksaker, färger, pennor och rengöringsmedel. 

Undersökningen har begränsats till inspektion och enkätstudie av personal som jobbade 

på 9 förskolor i Båstads kommun. Arbetet fokuseras i huvudsak på förskolornas 

inomhusmiljö.   

 

2. Bakgrund 
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2.1.1 REACH 

 

REACH (Registration, Evaluation, Authorision & restriction of Chemicals) är en 

förordning som reglerar allt om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar 

av kemiska ämnen. REACH består av också krav på användare av kemikalier, vilket 

inte finnas i tidigare lagstiftning. I princip omfattas alla kemiska ämnen, inte bara de 

kemiska ämnen som brukar användas inom industriell behandling, utan även kemiska 

ämnen som används dagligen, till exempel i rengöringsprodukter och målarfärger. 

Syftet med REACH är att ersätta de farligaste ämnena av kemikalier med andra ämnen 

(Kemikalieinspektion, 2016b). 

EU:s regler om ftalater i leksaker och barnvårdsartiklar för de sex som anklagade 

ftalaterna finns i REACH, förordning (EG) nr. 1907\ 2006, bilaga 17 och det handlar 

om ftalaterna DEHP, DBP och BBP som kan skada fortplantningsförmågan och 

påverka vissa hormoner i kroppen. Eftersom ftalaterna klassificeras som 

reproduktionsstörande är de förbjudna inom EU sedan januari 2007 i alla plastleksaker 

som är tillverkade innan år 2007 (Kemikalieinspektion, 2011c). 

 

2.1.2  CMR & PBT 

 

CMR, är alla farliga ämnen som kan komma in i människors kropp genom andning eller 

genom huden. CMR står för Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstörande 

(arbetsmiljöverket, 2015). 

PBT, ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska.  PBT står för 

Persistenta, Bioackumulerande och toxiska. (ECHA, 2011). 

För att kunna reducera användning av farliga ämnen som CMR och PBT, har REACH 

(Registration, Evaluation, Authorision & restriction of Chemicals) en lista som kallas 

kandidatförteckning. Listan uppdaterats regelbundet två gånger per år och i februari 

2013 fanns 138 ämnen med i förteckningen (Kemikalieinspektionen, 2012c). 

 

2.1.3 Egenkontroll 

 

Egenkontroll innebär att all information och handledning till den som driver en verksamhet 

som påverkar miljön på ett negativt sätt. 

Alla verksamheter som kan orsaka skada mot människors hälsa eller miljö ska ha 

egenkontroll. Förutsättningen finns i miljöbalken 26:e kapitel 19 § och förordningen 

om verksamhetsaktivitetsegenkontroll (SFS:1998:901) (Folkhälsomyndighet, 2015). 



 

4 
 

2.2 Miljömålen- Giftfri miljö 

 

Sveriges regering och riksdag har placerat 16 mål (miljömål). Ett av målen är ”Giftfri 

miljö”.  Syftet med målet är att till år 2020 ska det finnas förutsättningar för att skydda 

människors hälsa och miljöresurser från skadliga kemikalier (Kemikalieinspektionen, 

2015f). 

 "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” (Miljömål, 2016). 

 

2. 3 Kemikalietillsyn i Sverige och EU 

 

I Sverige och EU finns det olika nivåer på tillsyns av kemikalier. För 

bekämpningsmedel och kemiska produkter ansvarar kemikalieinspektion där tillsynen 

av kemikalier utövas i kommuners och länsstyrelsers verksamheter.  

Kommunerna har även ansvar för tillsyn över bekämpningsmedel, kemiska produkter, 

och varor i detaljhandeln (kemikalieinspektionen, 2016c). 

Ansvaret för tillsyns av kemikalier delas mellan flera olika centrala myndigheter vilka 

i sin tur samordnas av kemikalieinspektionen. Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket 

är exempel för de centrala myndigheterna. Myndigheterna bör prioritera tillsyn över 

några punkter för att genomdriva REACH och målet giftfri miljö ska gå att nås. 

Punkterna inkluderar följande (Sveriges riksdag, 2008): 

• Informationsflödet om skyddsåtgärder och kemiska produkter, för att människors 

hälsa och miljö inte ska komma till skada vid hanteringen i senare led i företaget bör 

förbättras då informationen byggas på registreringsunderlagen. Informationen antas 

som en förutsättning för att kunna vidta relevanta åtgärder. 

• Registreringsplikt, syftet med detta är att få bättre kunskap om ämnens farliga 

egenskaper och risker. Registreringsplikt lägger även grunden till framtida beslut om 

att tillståndspröva och begränsa särskilt farliga ämnen och därför är tillsynen över 

registreringsplikten väldigt viktigt.  

• Intern kontrolltillsyn som utövas av företagen för att tillämpa kemikalielagstiftning. 

Det är mer effektivt och lämpligt att myndigheterna ingriper förebyggande mot 

orsakerna till förekommande lagöverträdelser än att de ingriper varje gång i efterhand 

mot varje enskild när överträdelsen inträffat. Detta kräver att företagen har eget 

kontrollsystem för att kontrollera efterlevnad. 
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• Farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Dessa kan innehålla vissa farliga ämnen 

som är reglerade av begränsningsregler. Idag sker tillsynen över dessa regler i liten 

utsträckning och därför behövs det stärkas. 

Enligt REACH kommer vissa farliga ämnen som ska fasas ut, att bli tillståndspliktiga 

att hantera. Då kommer det att bli viktigt att göra tillsynen över tillståndsplikten och 

villkoren i tillstånden (Sveriges riksdag, 2008) 

 

2.4 Prioriteringsguide PRIO 

 

PRIO är ett verktyg som används av kemikalieinspektionen som i sin tur vänder sig till 

inköpare, miljöchefer och produktutvecklare. Prioriteringsguiden ger en bra grund som 

för prioriteringar av rätt kemikalier för att minska riskerna från kemikalier på miljön 

och människors hälsa. Med ca 4500 olika ämnen har PRIO en databas, där ämnena har 

en prioriteringsordning. Ämnena klassificeras som utfasningsämnen eller 

riskminskningsämnen. Utfasningsämnena har allvarliga egenskaper och ska tas bort om 

det är möjligt. Riskminskningsämnena har farliga egenskaper och om det går ska 

övervägas att byta ut ämnet. För att miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” ska nås, fungerar 

EUs kemikalielagstiftning (PRIO) som en hjälp. (Kemikalieinspektionen, 2016e) 

Med hjälp av prioriteringsguide kan följande utföras: 

• Genom att använda guiden steg för steg kan det skapa en systematik i miljöarbetet. 

• Att få information om prioriterade hälso- och miljöegenskaper. 

• Kan få hjälp att hitta ämnen som ingår i ämnesgrupper och olika produkttyper. 

• Att få hjälp att utveckla rutiner för inköp, riskhantering, produktutveckling etc. 

 

2.5 EU-direktiv 

 

EU har flera direktiv som anger vilka mål som medlemsländerna ska uppnå. Tre av de 

viktigaste direktiven kan tas upp nedan; 

• Produktsäkerhetsdirektiv (2001/95/EG).  

 Det syftar till att säkerställa att tjänster och varor är säkra vid konsumentanvändning 

så att produkterna inte orsaker skador på människor. Direktivet omfattar hälsorisker 

från kemikalier som finns i produkter och varor, men inte dess miljöeffekter. 

Verksamhetsutövaren har skyldighet att leverera säkra produkter till konsumenter 

enligt detta direktiv. I Sverige har direktivet genomförts genom produktsäkerhetslagen 

(Naturskyddsföreningen, 2012b). 
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• ROHS – direktiv (2002/95/EG) 

Det syftar till att elektronisk och elektrisk utrustning inte ska innehålla hälso- och 

miljöfarliga ämnen. Följande ämnen är förbjudna i elektronisk och utrustning sedan 

2006; bly, kadmium, kvicksilver, krom och flamskyddsmedel PBDE och PBB. Sedan 

2011 syftar direktivet även till ett skydda miljön från farliga ämnen.  

På elektrisk och elektronisk utrustning medför direktivet krav på CE- märkning så att 

de uppfyller kraven som finns i lagstiftningen (Naturskyddsföreningen, 2012b). 

CE – märkningen är ett märke som finns på elektriska och elektroniska produkter som 

betyder att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller de hälso- och miljö 

säkerhetskrav som EU har. Det är olagligt om att sälja leksaker som saknar CE- 

märkning. ( Konsumentverket, 2012). 

• Leksaksdirektivet (2009/ 48/ EG) 

Det betyder att leksaker ska vara utformade på ett visst sätt så att det inte finns någon 

risk för skador på människors hälsa. Sedan den 20 juli 2011 började direktivet tillämpas 

och i den 20 juli 2013 började direktivet gäller för kemikaliekraven. Det finns tre 

specifika krav som har stor betydelse i det nya direktivet. Det första kravet är att listan 

anger den högsta halten som ett barn kan ta upp i kroppen gällande mellan 8 och 19 

ämnen. Andra kravet är ett förbud mot CMR ämnen som har specifika koncentrationer. 

Tredje kravet är att doftämnen blir förbjudna i leksaker om de även förbjudna i 

kosmetik. 

Det finns 55 allergiframkallande ämnen som behandlas i direktivet och som kommer 

att tas bort från leksaker (Naturskyddsföreningen, 2012b). 

 

2.6 Barns exponering och känslighet 

 

Barn kommer lätt i kontakt med kemikalier då de dricker, äter och andas mer än vuxna 

i förhållande till sin kroppsstorlek. Kemikalier binds ofta till damm på golvet och 

barnen stoppar saker som finns på golvet i munnen när de kryper omkring. Barns hud 

är mycket tunnare än vuxnas per kilo kroppsvikt, vilket gör dem väldigt exponerade 

genom huden. De har svårare att bli av med gifter än vuxna eftersom deras 

nedbrytningsmekanism är inte heller helt utvecklad. Hormonsystem, hjärnan och 

immunförsvaret är inte helt färdigutvecklade hos barn (Johansson, 2012). 

Kemikalierna leder till att skador med livslånga konsekvenser på de olika organ eller 

system hos barn då barn blir den mest utsatta gruppen. Barnens inomhusmiljöer, som 

förskolor och egna rum, är fulla med förorenade saker som leksaker i plast och även 

elektronik (Kemikalieinspektionen, 2011b). 
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Människor kan få i sig kemiska ämnen som kan finnas i omgivningen, det kan vara 

genom direkt kontakt med material och produkter ellerindirekt via luft och damm. 

Mjukgörare i plastleksaker kan frisättas från varor och produkter och flamskyddsmedel 

kan avges från elektroniska varor. Även åldern på leksakerna kan ha betydelse för vilka 

kemikalier de innehåller. Forskning visar att barn får mest exponering för kemikalier 

via mat, men även via damm och luft som kan ha betydelse för exponeringsvägar. 

Forskning visade även att exponering via luft och dam kan ge mindre påverkan jämfört 

med mat (Kemikalieinspektionen, 2013). 

 

2.7 Hygienprodukter och rengöringsmedel 

 

Rengöringsmedel som maskindiskmedel och tvättmedel är produkter som ofta är 

väldigt starka och orsakar irritationer när barn eller vuxna har kontakt med dem. Många 

tvättmedel innehåller parfymer som kan ge upphov till allergi hos barn och vuxna. 

Hygienprodukter som tandkräm, som visserligen innehåller höga halter av fluor som 

stärker och skyddar tänderna mot karies, är inte bra för barn att få för höga halter av. 

Det är bättre att använda tandkräm som är anpassad för barn eftersom den innehåller 

mindre mängder av fluor (kemikalieinspektionen, 2014).  För hygienprodukter såsom 

handtvål kan man välja en produkt som innehåller inte astma eller allergibundet. 

Kemiska ämnen från tvål rengöras till största delen bort, men det finns andra 

hygienprodukter liksom t.ex. våtservetter kan stanna kvar i huden. Hygienprodukter 

med blanda i antibakteriella medel kommer att ger negativa skador på både hälsa och 

miljö (kemikalieinspektionen, 2014).   

 

2.8 Håll Sverige rent (Grön flagg) 

 

Håll Sverige rent anser att en framtidstro och en handlingskraft behövs hos nästa 

generation för att kunna möta de största utmaningar som vi idag stör inför (Håll Sverige 

rent, 2015). Grön flagg är en internationell certifiering och ett pedagogiskt verktyg som 

går ut på att förskolor och skolor skapar ett långsiktigt arbete för en hållbar utveckling. 

Genom grön flagg arbetar miljontals pedagoger, barn och unga världen över med målet 

att skapa en hållbar utveckling (Grön flagg, 2015). 

 

 

3. Metod 
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Arbetet genomfördes genom en undersökning på plats på 9 förskolor i Båstads kommun 

och dels med en enkätstudie bland personalen som jobbade där. Syftet med inventering 

var främst att kartlägga kemiska ämnen i barns vardagliga miljö. Inspektionen skedde 

främst genom en besiktning av leksaker beträffande mjukhet, färg, lukt och om saken 

innehåller skumgummi eller elektronik. För rengöringsmedel har gjorts en genomgång 

av innehållsförteckningen. Undersökningen omfattade även en inventering av hur 

många leksaker som var gjorda av plast eller trä. Undersökningen skedde dessutom i 

form av inventeringsfrågor som besvarades av personalen som jobbar på förskolorna 

under ett intervjutillfälle. Svaret på både inventeringsfrågor och enkäten kom att 

användes som data i en statistikstudie. Resultatet presenterades med siffror i procent 

eller antal. Syftet med enkätstudien var att ta reda på vad förskolepersonalen känner till 

och tycker om skadliga ämnen, samt om personalen hade kunskap om kemikaliers 

effekt på barnhälsa och om det ingick någon kemikurs under förskollärarutbildningen. 

Enkäten utformades med hjälp av litteratur och med hjälp av [Rensa bland leksakerna. 

(uppdrag # 2)] och [Leksaker eller inte leksaker.[uppdrag # 1]] från Håll Sverige rent. 

Nyckellitteratur för litteraturstudien om kemikaliers exponering och påverkan på barn 

var böckerna av i Edling, C. Nordberg, G. Albin, M. Nordberg, M ” Arbets- och 

miljömedicin” samt Baird, C. Cann, M ” Environmental Chemistry”, rapporter, 

vetenskapliga artiklar och aktuella sidor på Internet. Fokus har mest lagts på kemikalier 

på förskolor. 

4. Båstad 

 

4.1 Båstads kommun 

 

Kommunen ligger allra högst upp i nordvästra Skåne. Kommunen räknas som Sveriges 

vackraste halvö, och omges av hav till tre fjärdedelar (Båstads kommun, Om Båstads 

kommun, 2016).  I Båstads kommun bor ca 14. 373 invånare. I Kommunen finns 

tennisgymnasium, lärcentrum och kunskapscentrum med gymnasiumskola (Båstads 

kommun, Befolkning, 2016). Enligt Båstads kommuns prognos kommer befolkningen 

att öka med 16500 invånare år 2025 (Båstads kommun, 2016b). 

 

4.2 Båstads miljömål 

 

1999 antog riksdagen 16 miljömål. Syftet med miljömålen i Båstads kommun är att nå 

en miljömässigt hållbar långsiktig utveckling i samhället. Det generella för svenska 

miljöpolitiker är att kommunen ska kunna lämna ett samhälle fritt från miljö- och 

hälsoproblem till nästa generation. Giftfri miljö är ett mål för Båstads kommun som är 

att minska utsläpp av metaller och andra ämnen som ger negativa effekter på 

människors hälsa eller miljön (Båstads kommun, miljömål, 2013). 
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4.3 Båstads kommun förskola 

 

Det finns 9 förskolor i Båstads kommun idag (Båstads kommun, Kommunala förskolor, 

2013). Det är miljöbalklagar som styr mängden av skadliga kemikalier på förskolorna 

i Båstads kommun, samt efter levnaden av lagen genom bland annat egenkontroll och 

tillsyn som är framför allt inspektionskontroll i kommunen (Båstads kommun, 

hälsoskydd, 2015).  

 

5. Resultat 

 

5.1.  På vilka sätt påverkar dessa kemikalier barnens hälsa och miljö? 

 

Kemiska ämnen påverkar barnen på flera olika sätt. Det kan vara akut giftiga och orsaka 

skador direkt. Det betyder att kroppen får hög dos-respons (dos-respons ger en bild av 

hur kroppen svarar på en viss koncentration) under kort exponeringstid eller att det kan 

ge kronisk effekt som betyder att barnen får låga doser under lång tid av exponeringen 

och det betyder att ämnet har svårt att brytas ner både i kroppen och miljön. 

Kemikalierna kan även orsaka skador utan giftighet eller vara persistenta som t.ex. 

orsakar allergi (Arbets- och miljömedicin, 2010). 

Hormonstörande ämnen har annorlunda funktioner än många andra miljögifter, vilket 

leder till att endokrina system påverkas och det kan ge allvarliga skador på 

organismer, populationer eller ekosystem. Det kan även orsaka cancer, benskörhet, 

hjärt- kärlsjukdomar samt ge skador på nervsystemet, immunsystemet och 

reproduktionssystemet (Kemikalieinspektionen, 2015e). Allergiska sjukdomar och 

astma har ökat kraftigt hos barn i Sverige och övriga västvärlden som de senaste 

decennierna har gjort dessa sjukdomar till de vanligaste folkhälsoproblemen 

(Kemikalieinspektionen, 2015e). 

Vid mänsklig användning av olika varor som innehåller till exempel ftalater, bisfenol 

A och per-fluorerade ämnen, sprids olika hormonstörande ämnen i miljön. Ämnen som 

kan vara långlivade sprids över stora geografiska områden och det som är 

ackumulerande ämnen tas upp i organismer och näringskedjor(Kemikalieinspektionen, 

2012b).  

 

5.1.1 Ftalater 

 

Ftalater är organiska ämnen som består av en aromatisk ring, även kallad bensenring, 

med två variabla grupper bundna till två angränsande kolatomer via var sin 
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esterbindning. Ämnet används framför allt i PVC-plast som ibland kan bestå av upp till 

50 procent av mjukgörare (kemikalieinspektion, 2015a). 

Ftalater påverkar människokroppen genom att ge skador på fortplantningsförmåga och 

påverka testiklarna, även fostren kan utsättas om mamman är exponerad för ftalater, 

och små barn kan exponeras via modersmjölk och urin. Människor exponeras för 

ftalater genom andning, från föda och dricksvatten eller genom hudkontakt. DBP, 

DEHP, BBP, DIDP, DNOP, DDP, och DBP ämnen som är klassificerade som 

hormonstörande ämnen.  DEHP, dibutylftalat (DBP) och bensylbutylftalat (BBP) 

betecknas som det farligaste ftalaterna som kan påverka foster och fortplanterasförmåga 

(kemikalieinspektion, 2015a).  

Ftalatshalter är oftast högre inomhus än utomhus, eftersom det utsöndras hela tiden från 

PVC- polymeren och andra produkter, vilket gör att små barn som har direktkontakt 

med plastleksaker drabbas mer än vuxna (Arbets- och miljömedicin, 2010, kp 15). 

 

5.1.2 Per-fluorerade ämnen 

 

Det är ett kemiskt ämne som har mjukgörande egenskaper i plaster. Dessa ämnen är 

väldigt svåra att bryta ner i naturen och kan även vara reproduktionsstörande och 

cancerframkallande. Halten av PFOS ämne ackumuleras till slut i näringskedjan och 

hamnar i maten som till slut når människokroppen. PFOS ämnen har bland annat 

hittats i modersmjölk och blod som cirkulerar i navelsträngen och därför sprids till 

foster redan under gravidperioden (Kemikalieinspektionen, 2016a). 

 

5.1.3 Bisfenol A (BPA) 

 

Det är ett hormonstörande ämne som påverkar människors hälsa på ett negativt sätt vid 

låga doser. Det kan orsaka skador framför allt genom att försämra immunförsvaret och 

fortplantningsförmågan, samt kan vara cancerframkallande (Naturskyddsföreningen, 

2012b). 

Bisfenol A finns särskilt i plastprodukter som CD och DVD-skivor, kamera skal, 

epoxifärger och epoxilim, samt det kan finnas i nappflaskor som tillverkas av 

polykarbonat eller förpackningar med lack (Environmental Chemistry, 1999). 

BPA ger skadliga långtidseffekter i miljön och kommer även att påverka vattenlevande 

organismer. Bisfenol A kan utsöndras snabbt i urinen. Men det finns många produkter 

som innehåller BPA och ger exponering hela tiden för ämnet (Naturskyddsföreningen, 

2012b). 
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 Forskningar har uppvisat att BPA stör hjärnans utveckling och reproduktionsorgan, 

samt ger ökad risk för cancer, fetma och även påverkar hormoncykeln 

(kemikalieinspektion, 2012a). 

År 2012 förbjöd svenska myndigheter Bisfenol A i termopapper som används 

exempelvis i kvitton och biljetter och i matförpackningar för barn upp till 3-årsåldern. 

Bisfenol A är otillåtet i nappflaskor i hela EU (Karolinska Institutet, Bisfenol A, 2014). 

 

5.1.4 Bromerade flamskyddsmedel (BF) 

 

Bromerade flamskyddsmedel är en grupp av kemikalier som innehåller grundämnet 

Br35ˉ ˡ . Flamskyddsmedel används för att försena eller förhindra uppkomsten av brand 

i olika produktioner och material t.ex. plaster, isoleringsmaterial, elektronik, offentliga 

möbler eller skyddskläder (Environmental Chemistry, 1999).  

Bromerade flamskyddsmedel är långlivade (persistenta) och är svåra att bryta ner i 

naturen. De kan även tas upp av levande organismer och lagras i levande vävnad, samt 

det kan påverka människors hälsa på ett negativt sätt genom att påverka sköldkörteln, 

reproduktion, bröstmjölk och immunförsvaret (Livsmedelsverket, 2016). 

Flera forskningsrapporter har uppvisat att Bromerade flamskyddsmedel upptas av 

fisk, möss, råttor och andra djur. Det kan påverka dioxinreceptorn (AH- receptor) och 

därför finns det mycket vetenskapliga bevis för att det kan ha cancerogena egenskaper 

(Naturskyddsföreningen, 2012a). 

 

5.1.5 PVC 

 

Det är ett unikt material vars starka egenskaper är mjukhet och flexibilitet. PVC är 

den plast som har stor andel användning. Det kan användas i väldigt liten utsträckning 

till förpackning av byggprodukter som golvmattor, plaströr och lister 

(Kemikalieinspektionen, 2011a).  

PVC uppbyggt av vinylklorid är cancerogent och som kan finnas i den färdiga 

produkten. Vid brand av PVC bildas saltsyra och extremt giftiga dioxiner. Dioxiner är 

svåra att bryta ned och absorberas lätt av organismer och sprids i ekosystemet. 

Människor och djur kan få i sig dioxiner via födan. Hos människor kan dioxiner bland 

annat leda till skador i arvsmassan och försämra immunförsvaret 

(Naturskyddsföreningen, 2012b). 

5.2 Sammansättning tabell 
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För att göra mer beskrivning av farliga ämnen gjordes en sammansättningstabell om 

kemikalier i varor och hur barnhälsan påverkas på förskolor. 

Tabell 1: Sammanfattning av kemiska ämnen som finns i leksaker eller 

rengöringsmedel och dess påverkan för hälsa. 

  KÄLLA   KEMISKA 

ÄMNEN 

KEMISKA 

ÄMNEN 

UPPFINNAS I  

INVERKAN PÅ 

BARN 

ENVIRONMEN

TAL 

CHEMISTRY, 

1999 

 

 Ftalater  

Plastväska, 

napp, schampo 

 

Hormonstörande, 

påverkar 

könsorganens 

utveckling vid 

exponering under 

fosterperioden, små 

barn kan exponeras 

via bröstmjölk, 

leder till barnfetma 

och astma 

 

 

 

 

 

KEMIKALIES

MART, 2015 

 

Ftalater  

 

 

Äldre 

plastleksaker 

 

 

KEMIKALIEP

APPAN, EN 

GIFTMINIME

RAD VARDAG 

FÖR DIG OCH 

DINA BARN, 

2014  

 

 

Ftalater 

 

 

 

Leksaker som är 

inte leksaker 

(gamla 

tangentbord, 

datormöss, 

fjärrkontroll, 

mobiltelefon) 

 

SUPERMILJÖ 

BLOGGEN, 

KEMIKALIEIN

SPEKTIONEN 

HAR 

KARTLAGT 

GIFTIGA 

LEKSAKER, 

2016  

 

 

Ftalater 

 

Uppstå i mjuka 

huvuden, armar 

och ben på 

dockar 

KEMIKALIEIN

SPEKTIONEN, 

2016A 

Perflouorera

de ämnen 

(PFOS) 

Fönsterputsmed

el, golv polish, 

färg, tryckfärg 

Cancerframkallande

, 

reproduktionsstöran

de, påverkar 

immunsystem och 

levern, ger skador 
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på fostertillväxt och 

bebisar 

ENVIRONMEN

TAL 

CHEMISTRY, 

1999 

 

 

Bisfenol A 

 

 

CD, DVD 

skivor, 

lastflaskor 

 

 

 

 

KEMIKALIEIN

SPEKTIONEN, 

2012A 

 

 

Bisfenol A Elektronisk 

utrustning, 

barnhygien, 

leksaker 

 

 

 

Försämrar 

immunförsvaret, 

fortplantningsförmå

gan, 

cancerframkallande 

och 

hormonstörande 

 

KEMIKALIEIN

SPEKTION, 

2015B 

Bisfenol A 

 

Lim 

 

ENVIROMENT

AL 

CHEMISTRY, 

1999 

 Bromerade 

Flamskydds

medel 

 

Plaster, 

elektronisk 

utrustning  

 

 

 

Påverkar 

sköldkörteln, 

bröstmjölk, 

immunförsvaret och 

reproduktion, samt 

ger skadan på 

fosterutvecklingen   

 

KEMIKALIEK

OLLEN- NÅR 

DU VILL 

GÖRA 

MEDVETNA 

VAL FÖR DIN 

FAMILJ, 2014  

Bromerade 

Flamskydds

medel 

 

 

Mobiltelefoni 

och dator 

KEMIKALIEP

APPAN, EN 

GIFTMINIME

RADE 

VARDAG FÖR 

DIG OCH 

DINA BARN, 

2014 

Bromerade 

Flamskydds

medel 

gamla 

tangentbord, 

fjärrkontroll, 

mobiltelefoner, 

dator 

NATURSKYDD

SFÖRENINGE

N, ALLT DU 

(INTE) VILL 

PVC Plast bollar 

skumgummi 

 

Skadar arvsmassan 

och försämra 

immunförsvaret. 
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5.3. Vilka potentiellt skadliga kemiska ämnen i produkter som leksaker och 

rengöringsmedel kommer barn på förskolor i Båstads kommun i kontakt med? 

 

I samarbete med Båstads kommuns miljöavdelning, har arbetet genomförts på 9 

förskolor i Båstads kommun. Syftet var att få en bild av vilka material och produkter 

som används i verksamheten idag och på detta sätt se var möjliga problem kan ligga. 

Ett inventeringsmaterial som består av 24 frågor användas för att beskriva vilka miljö 

och hälsoskadliga kemikalier barn och pedagoger utsätts för. Utsättning för kemikalier 

inträffar från en mängd produkter inomhus såsom leksaker, elektronik och städmaterial. 

Besöken skedde oanmälda på 3 förskolor och föranmälda på 6 förskolor. Det betyder 

att 6 förskolor fick tid för undersökningen dagen innan. Inventeringen skedde mellan 

11-15e april 2016. 

Fråga 2 och 3 ”Namn på förskola och antal barn på avdelning ∕ förskola” 

Båstad kommun har 9 kommunala förskolor, minst en i varje tätort. Antal barn på varje 

förskola beror på hur många avdelningar och hur mycket personal som finns.  

Namnen på förskolorna är för Backabyns förskola, Skogsbyns förskola, 

Klockarebyns förskola, Päronbyns förskola, Malens förskola, Äppelbyns förskola, 

Ängsbyns förskola, Fiskebyns förskola och Östra Karups förskola (se figur 1). 

VETA OM 

PLAST, 2014 

Det kan även 

cancerframkallande   

KEMIKALIEIN

SPEKTIONEN, 

LEKSAKER, 

2015C 

PVC Plastlera 

 

 

NATURSKYDD

SFÖRENINGE

N, 2012B 

PVC Plast leksaker, 

flaskor för annat 

än livsmedel 
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Figur 1: Uppvisar namnet på varje förskola och hur många barn som finns på 

färsklan. 

Fråga 4 ”Vem ansvar för inköp av leksaker, pennor, färg och rengöringsmedel?” 

På fråga 4 om inköpet av leksaker till förskolorna svarade alla 9 förskolorna att det är 

de själva som köper in produkter till förskolan, men kommunen räknar med att 

leverantörerna arbetar enligt miljölagar och förordningar som finns. 

Fråga 5 ”Vilka kännetecken tittar man på när man köper in varor till förskola?” 

Fråga 5 var med flera val där 7 kännetecken fanns som kunde väljas bland. Det 

kännetecken som var vanligaste vid inköp av produkter var pris, kvalité, innehåll 

hållbarhet, miljömärkning och annat. Några av förskolorna svarade mer än ett val. 

Det kännetecken som var det vanligaste vid inköp av produkter vårkvalité, då2 av 

förskolorna svarade att priset var viktigt, medan 7 av förskolor svarade att kvalitén av 

varorna var viktig, 3 av förskolor var angelägna om att innehållet var viktigt och de 

sista 2 förskolorna svarade att köpbehovet var viktigt. Ingen av förskolorna svarade på 

hållbarhet, miljömärkning och annat (se figur 2). 
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Figur 2 uppvisar vilka kännetecken de inköpsansvarig på förskolorna gav 

företräde åt vid inköp av produkter och varor  

 

Fråga 6 ”Finns det leksaker som är inköpta före år 2007 på förskolan?” 

78 % av förskolorna uppgav att det har leksaker som var mer än 10 år gamla, 11 % av 

förskolorna använde inte gamla leksaker. 11 % vet inte om de använde gamla leksaker 

(se figur 3). 

 

Figur 3 uppvisar om det finns gamla leksaker på förskolorna 
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Fråga 7 ”Vilket finns det mest på förskolor, leksaker som gjordes av trä eller 

leksaker som gjordes av plast?” 

Alla 9 förskolor svarade att leksaker som gjordes av plast användes mest av barnen. 

 

Fråga 8 ”Finns det leksaker som luktar (plast eller parfym), vilken typ av leksaker 

är det?” 

På frågan om det finns leksaker som doftar ”plast eller parfym”. Svaren var att 7 av 

förskolor inte används leksaker som luktade parfym eller plast och 2 förskolor användes 

leksaker som luktar parfym eller plast. 

  

Fråga 9 ”Finns det plastleksaker som känns kladdiga i sig själva?” 

På frågan om det finns leksaker som känns kladdiga i sig själv. Visar resultatet av 

inventeringarna att det finns ingen av 9 förskolor som har leksaker med kladdiga 

egenskaper. 

 

Fråga 10 ”Finns det mjuka eller halvmjuka leksaker? (t.ex. dockhuvud, plastdjur 

och badankor)?” 

Fråga 10 belyser hur många leksaker som är tillverkade av mjukgjord plast som finns 

på förskolorna. Förskolor som har gamla leksaker anger att de har leksaker av 

mjukgjord plast som är 20-30 år gamla. Antal mjuka eller halvmjuka leksaker 

varierades från en till en annan, beroende på hur många barn och avdelningar som fanns 

på varje förskola (tabell 2). 

Tabell 2: visar vilken förskola och vilken typ av mjukgjord plast som finns samt antal 

av mjuka eller halvmjuka leksaker. Antal av mjuka och halv mjuka leksaker varierar 

från en förskola till en annan, det beror på hur många barn finns på varje avdelning 

eller förskola. 

FÖRSKOLANS NAMN 

 

TYP AV MJUKGJORD PLAST 

LEKSAKER 

 

ANTAL 

MJUKA ∕ 

HALVMJUKA 

PLAST 

LEKSAKER  

ÄNGESBYN  

 

Dockor, gosedjur, byggklossar 50 

SKOGSBYN Dockor, gosedjur, plast byggklossar, 

mjuka mobiler 

50 
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KLOCKAREBYN Gosedjur, dockor, byggklossar 50 

PÄRONBYN 

 

Plast golvpussel, gosedjur, dockor, 

byggklossar 

40  

MALLENSBYN Plast golvpussel, gosedjur, dockor, 

byggklossar  

150 

ÄPPELBYN  Hand mjuka dockor, byggklossar, 

gosedjur 

300 

BACKABYN Gosedjur, byggklossar, dockor 50 

FISKEBYN 

 

Plast bollar, plast golvpussel, 

byggklossar, dockor, gosedjur  

150 

 

ÖSTRA KARUP  Plast golvpussel, byggklossar, 

dockor, gosedjur  

100  

 

Fråga 11 ”Används plastlera, modellerna eller slime? 

Alla 9 förskolorna svarade att barnen använda inte plastlera, modellerna eller slime. 

 

Fråga 12 ”Används vattenbaserade färger? 

100 % av svaren var ja! Och det betyder att alla 9 förskolorna använda vattenbaserade 

färger i vardagen. 

 

Fråga 13 ”Används leksaker som inte är leksaker (mobiler, tangentbord, etc.)?”  

9 förskolor svarade på ovan frågan. 22 % av förskolorna har svarat nej och 78 % har 

svarat ja 

 

Fråga 14 ”Använder barnen elektronik (dator, mobil, mm)?” 

Frågan upplyser om att barnen använder elektroniska leksaker (dator, mobil, mm) i 

förskolor, svaren var ”Ja” nästan 100 % av barnen använder elektroniska leksaker i 

förskolan. En följdfråga blev då hur mycket barnen får använda elektronik på förskolan 

i så fall? Hur många timmar per vecka? Svaren varierar inte så mycket mellan 

förskolorna. Det ligger mellan minst 30 minuter och högst 3 timmar. 

Fråga 15 ”Hur ofta sker städning och rengöring av golvet per vecka?” 
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Flesta förskolor städar varje dag (5 ggr/ vecka). Det är endast Fiskebyns som städar 3 

ggr/veckan. 

 

Fråga 16 ”Hur ofta sker städning och rengöring av bordet per dag?” 

Fråga 16 klargjorde att 4 förskolor städar och rengör bordet 5 ggr/dag, 2 förskolor gör 

det 4 ggr/dag och 3 förskolor gör det 3 ggr/dag. 

 

Fråga 17:”Hur ofta sker städning och rengöring av stolar per dag?” 

2 av 9 förskolor gör det 3 ggr/dag, och resten av förskolorna endast en gång per dagen. 

Det är bara Fiskebyns som inte gör det. 

 

Fråga 18 ”När sker städningen?” 

Fråga 18 utredde att 6 av 9 förskolor städer på dagtiden, medan 2 andra förskolorna gör 

det på morgonen. Det är endast 1 förskola som städar på kvällarna. 

 

Fråga 19 ”Används parfymerade städsprodukter eller rengöringsprodukter på 

förskolan?” 

Frågan belyser att 22 % av personaler svarade ”Ja” att förskolan använder 

parfymerade städsprodukter eller rengöringsprodukter, 78 % svarade ”Nej” att 

förskolan inte använder parfymerade städsprodukter eller rengöringsprodukter.    Det 

betyder att 2 förskolor använder parfymerade städsprodukter och rengöring och 7 

förskolor använder inte. 

Fråga 20: ”Används miljömärkta städsprodukter/ rengöringsprodukter?” 

Alla förskolor använder miljömärkta städ- rengöringsmedel, det betyder att i 

förskolorna används inte endast miljömärkta produkter utan av det används också icke 

miljömärkta produkter. Antal produkter varierar från förskola till förskola (se tabell 3). 

Fråga 21: ”Rengöring som används för speglar, golv och fönster? Vilket medel?” 

Alla förskolorna har svarat samma på den här frågan. Alla 9 förskolorna använder 

endast vatten och vanliga trasor för detta. 

Fråga 22: ”Hur ofta tvättar barnen händerna? Antal gånger per dag?” 

De flesta förskolor har svarat med att 10 gånger per dag brukar barnen tvätta händerna 

och 2 förskolor gör det 5 gånger per dag. 
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Fråga 23 ”Används miljömärkt tvättmedel?” 

Fråga 23 visade att 2 förskolor av 9 förskolor inte använder miljömärkt tvättmedel, 

medan 7 förskolor använder miljömärkt produkter. Det betyder att 22 % av förskolor 

inte har miljömärkt tvättmedel (se tabell 3 och tabell 4). 

Fråga 24 ”Användas doftande hygienprodukter?” 

Frågan klargjorde att om förskolan använder doftande hygienprodukter eller inte, 

svaren var 2 förskolor använder doftande hygienprodukter och 7 förskolor använder. 

 

Tabell 3: Tabellen består av rengöringsproduktsnamn som inte är miljömärkta på alla 

förskolor i Båstads kommun. (t.ex. tvål, tvättmedel, etc.) och vilken typ av detta 

rengöringsmedel samt innehåll och effekter av varje. 
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Tabell 4: Tabellen består av rengöringsproduktsnamn som är miljömärkta på alla 

förskolor i Båstads kommun. (t.ex. tvål, tvättmedel, etc.) och vilken typ av detta 

rengöringsmedel samt innehåll och effekter av varje. 

 

 

 

PRODUKTNAMP

PRODUKTER 

 

     TYP AV 

RENGÖRINGSMEDEL 

 

   INNEHÅLL EFFEKT AV 

PRODUKTER 

SUN (BIG 

VALUE) 

 

Diskmedel  

 

Fosfater, Citronsyra, 

ethoxylated/ 

propoxylated 

 

Allergisk 

reaktion, 

andningsorgan

s påverkning  

 

HAND-

DESINFEKTION 

60 

 

Huddesinfektions medel  

 

2-propanol, glycerin,  Irriterar 

ögonen, ångor 

kan göra att 

man bli dåsig 

och 

omtöcknad 

EFFEKT 2000 

(SANITET-

KALKRENT) 

 

Kalkrenöringsmedel 

 

 

Fosfat syra (20 % -25 

%) alkylbenzyldimetyl, 

ammoniumklorid 

Irriterar 

ögonen och 

ansikte  

 

 

GOOD SENSE 

(FRESH) 

 

Uppfräschningsmedel för 

rum och textilier  

 

Fettalkoholetoxilat Irriterar 

ögonen, hud 

och inandning  

 

GRILL CLEAN, 

(SOILAX)  

 

Specialrengöringsmedel 

 

Kaliumhydroxid, 

natriummetasilikat 

 

Starkt frätande 

(hud, lungan, 

ögonen) 

 

SANI ACID 

(SEALED AIR) 

 

Extra kraftfullt 

avkalkningsmedel   

 

Fosforsyra, 

fettalkoholetoxilat 

 

Orsakar 

alvarliga 

skador på hud 

och ögonen  

 

HANDDESINFE

KTION 70 (DAX) 

Handsprit 

 

Etanol, etylalkohol, 

isopropanol 

Fara för hälsa 
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PRODUKTNAMN 

 

TYP AV 

RENGÖRINGSMEDEL 

INNEHÅLL 

 

EFFEKT AV 

PRODUKTER 

 

NATUR RENT, 

(NORDEX) 

 

 

Allrengöringsmedel 

 

 

 

Etanol, 

Natriumkarbonat, 

citronsyra, 

Denatoniumbenzoat, 

vatten  

Risk för 

allvarliga 

ögonskador  

 

CLAX SUMETTA 

FREE  

 

Tvättmedel   

 

Natriumkarbonat, 

fettalkoholetoxilat, 

natriumsilikat  

Fara, risk för 

ögonskador  

 

TABORT, 

FLÄCK 

LÖSAREN, 

EXTRA 

EFFEKTIV 

FLÄCKLÖSNING 

 

Tar bort olja, stearin, 

tusch, fett  

Anjontensider 15-30 %, 

nonjontensider 5-  15 %  

 

Orsakar 

allvarligs 

ögonirritation 

FRI REN, 

NATUR, 

(NILFISK) 

 

 

Allrengöringsmedel  Isotridekanoletoxilat, 

etanol, 

tridecylakoholetoxylat, 

natriumkarbonat, 

natriumcitrat dihydrat 

Ögon irritation  

FRI SAN, 

(NATUR), 

(NILFISK) 

Toalettrengöringsmedel Citronsyra, 

tridecylalkoholetoxylat 

Irriterar 

ögonen  

KULÖRTVÄTT, 

(PARFYMFRI), 

(EKOMAX) 

Tvättmedel  Natriumkarbonat, 

natriumsilikat, 

alkoholetoxylat  

Irriterar 

ögonen och 

huden  

TASKI SANI 100 

PUR-ECO WIB 

(DIVERSEY) 

Sanitetsrengöringsmedel 2-metoximetyletoxi 

propanol 

Påverkar 

lungor 
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5.4 Hur mycket kunskap har personalen på förskolorna i Båstad kommun om farliga 

kemikalier och vilket förebyggande arbete bedrivs? 

 

För att få reda på mer om människors attityder och kunskaper omkemikalier i barns vardag, 

gjordes en enkätundersökning som fördelades bland personalen som jobbar i Båstads 

kommuns förskolor.  

Enkäten innehåller 14 frågor med fasta svarsalternativ som varje personal fyller i själv. 78 var 

antal av enkäter, vilket gav en svarsfrekvens på 100 %.  

Fråga 3 ”Ingick det någon kemi kurs i din förskollärare ∕ barnskötare utbildning?” 

Cirka 65 % av personalen svarade att det inte ingick någon kemikurs genom utbildningen, 

medan bara 10 % svarade att det hade kemikurs genom utbildningen.  Resten av personalen 

svarade ingenting eller vet inte. 

Fråga 4 ”Vet du något om kemikalierna som finns i leksaker, färg, pennor eller 

rengöringsmedel?” 

Resultatet visade att 74 % av personalen hade lite kunskap om kemikalierna i leksaker, färg, 

pennor eller rengöringsmedel, 23 % visste inte alls om kemikalier i varor och endast 3 % var 

medvetna om det (se figur 4). 

 

Figur 4 visar hur förskolepersonalen var medvetna om kemikalier i produkter och varor 

Fråga 5 ” Får du några frågor från föräldrar om kemikalier i leksaker?” 

 74 % av personalen svarade att föräldrarna aldrig frågar förskolan om kemikalier i leksaker, 

22 % av personalen svarade att förländerna frågar sällan, medan 4 % personalen svarade att få 

frågor från föräldrar om kemikalier (se figur 5) 

3%
23%

74%

Medvetenhet hos personalen 

Ja

Nej

Vet lite
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Figur 5 uppvisar om föräldrarna ger frågor till förskolan om kemikalier i leksaker 

 

Fråga 6 ” Tycker du att föräldrarna är tillräckligt medvetna om kemikalier på 

förskolor?”  

28 av personalen svarade ”Nej ”på att flesta av föräldrarna fått inte frågor eller krav om 

kemikalier i leksaker, 7 av personalen hade svarat ”Ja” och fått frågor från föräldrar och krav i 

leksaker, 3 av personalen hade svarat ”Sällan” fått frågor från föräldrar, 40 av personalen 

svarade ”Vet inte” på frågan. 

Fråga 7 ” Tycker du att innehållsförteckning räcker idag för att få veta vilka ämnen 

som finns i leksaker?” 

Fråga 7 klargjorde om innehållsförteckning räcker idag eller inte. 34 % av personalen svarade 

att innehållsförteckning var viktig ibland för att få veta vilka ämnen som finns i leksaker, 28 

% av personalen hade svarat att innehållsförteckning ofta var viktig för att få veta vilka ämnen 

som finns i leksaker, 26 % svarade att innehållsförteckning var sällan viktig i leksaker, 12 % 

svarade att innehållsförteckning var aldrig viktig i leksaker, ingen som svarade på att 

innehållsförteckning var alltid viktig idag för att få veta vilka ämnen som finns i leksaker (se 

figur 6). 
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Figur 6 uppvisar vad tycker att personalerna om innehållsförteckning i leksaker 

Fråga 8 ”Är det viktigt att försöka minska kemikalierna som barnen kommer i kontakt 

med?” 

Fråga 8 belyser om förskolepersonalen tyckte att det var viktigt att minska på kemikalierna. 

Frågan består av 3 alternativ (ja, nej, vet inte). Svaren var att 74 av personalen tyckte att det 

”viktigt” att minska kemikalier på förskolor, medan 4 av personalen vet ingenting om det är 

viktig eller inte med att minska kemikalier på förskolor. Ingen av förskolorna tyckte att det 

”oviktigt” med att minska kemikalierna där barnen kommer att ha kontakt med. 

 

Fråga 9 ”Bekymras du av miljögifter på arbetsplatsen?” 

Frågan klargjorde om personalen bekymras av miljögifter på arbetsplatsen. 72 % av personalen 

svarade ”Nej” att de inte bekymras av miljögifter på arbetsplatsen, medan bara 10 % av 

personalen bekymras om miljögifter på arbetsplatsen. 18 % av personalen svarade ”Vet inte ” 

på frågan. 

 

Fråga 10 ”Har du hört talas om Håll Sverige Rent (Grön flagg)?” 

Svaren var mellan ”Ja” och ”Nej”. Svaret var att 90 % av personalen hade hört talas om Håll 

Sverige Rent (grön flagg). 9 % av personalen hade inte hört talas om organisationen och 1 % 

av personalen svarade inte på frågan utan lämnade kommentaren ”Tom”. 
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Fråga 11 ”Tycker du att produktmärkning är viktig för dig som konsument?” 

Fråga 11 visade att 56 av personalen tyckte att det var ”viktigt” med produktmärkning för 

konsumenten. 19 av personalen svarade att det var ”lite viktigt” med produktmärkning för 

konsumenten, 1 personal tyckte att det ”inte var viktigt” med det och 1 personal svarade inte på 

frågan utan lämnade kommentaren ”Osäker”. 

 

Fråga 12 ” Vet du något om någon av dessa symboler?” 

Frågan består av 4 olika miljösymboler, 9 av personalen visste ingenting eller visste lite av 

miljösymbolerna, medan 69 av personalen hade bra kunskap och information om 

miljösymbolerna (se bilaga 3). 

 

Fråga 13 ” Vet du betydelsen av dessa kemiska symboler?” 

Frågan består av 4 olika kemiska symboler. 37 av personalen hade svarat nästan på alla 

kemiska symbolerna, 28 av personalen hade svarat på bara 2 symboler, 11 personalen hade 

svarat på 3 symboler och 2 personalen svarade inte på frågan utan lämnade kommentaren 

”Tom” (se bilaga 3). 

5.5 Sammanfattande tabell 

 

För en mer överblick bild gjordes en tabell (tabell 5) om kunskapsläge hos personalen i varje förskola 

och hur mycket bakgrund hade varje en om ”Håll Sverige Rent”, ”Miljömärkt” och ”farosymboler” 

FÖRSKOLANS 

NAMN 

 

 

ANTAL 

INSAMLAD 

ENKÄTER 

 

 

ANTAL 

PERSONALEN 

SOM HADE 

KUNSKAP OM 

HÅLL SVERIGE 

RENT ” GRÖNA 

FLAGG” 

ANTAL 

PERSONALEN SOM 

HADE KUNSKAP OM 

MILJÖMÄRKT ∕ 

FAROSYMBOLER 

 

ÖSTRA KARUPS 

FÖRSKOLA  

15  14 11 

KLOCKAREBYNS 

FÖRSKOLA 

10 8 7 

ÄNGSBYNS 

FÖRSKOLA 

 

8 8 6 

FISKEBYNS 

FÖRSKOLA 

7 7 6 
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6. Diskussion 

 

6.1 Litteraturstudie 

 

Enligt litteraturstudien finns det ett nationellt problem med hälsofarliga kemikalier. Svensk 

forskning har anfört att förskolor kan innehålla mycket mer kemikalier än hemmiljö 

(Kemikalieinspektionen, 2013), det vill säga att kemikalier finns överallt och även i 

omgivningen. Därför är det viktigt att skydda förskolemiljön från farliga kemikalier.  Skyddet 

sker genom att man tar bort gamla leksaker eller plastleksaker och ersätter dem med andra 

ämnen som inte innehåller miljöfarliga kemikalier. Det betyder att ämnen kommer att fungera 

på samma sätt som kemiska ämnen men de påverkar inte barnen på ett negativt sätt. Förskolor 

innehåller många saker och material som avger dessa kemikalier (t.ex. ftalater, bisfenol A). 

Dessa ämnen är hormonstörande och är de vanligaste kemikalier som påverkar 

hormonfunktionen i kroppen. Det kan inverka t.ex. på könshormonens funktion, sköldkörtlarna 

eller andra hormonfunktioner (Kemikalieinspektionen, 2015e). Många av dessa ämnen har små 

molekyler som lätt tas upp av kroppen, t.ex. flamskyddsmedel som finns i plast eller bisfenol 

A och ftalater som finns i mjuka plastleksaker (Kemikalieinspektionen, 2012b). Små barn är 

mer känsliga för dessa ämnen än vuxna, därför det är viktig att hitta leksaker som inte innehåller 

dessa farliga ämnen. Det finns dock för mycket hormonstörande ämnen i förskolor, men vi har 

tagit upp endast vissa - de allra farligaste - i vårt arbete. För att minska utsläpp av kemikalier 

från dessa varor så bör dessa prioriteras vid utbytet till bättre alternativ. Det finns idag företag 

som säljer exempelvis ekoleksaker som inte innehåller skadliga kemikalier (Lapland Eco Store, 

2015). 

Det är inte bara i Sverige som forskningen visat att förskolor innehåller mer farliga kemikalier 

än hemmiljön.  Även internationell forskning har visat att kemiska ämnen hotar båda 

människors hälsa och miljön på ett skrämmande sätt (Karolinska Institutet, 2014). 

Kemikalieproduktionen har mångdubblats över hela världen i de senaste 50 åren. Runt 145000 

kemikalier finns listade i världen idag (Karolinska Institutet, 2014). 

 

SKOGSBYNS 

FÖRSKOLA 

6 4 3 

MALENS 

FÖRSKOLA 

7 6 4 

ÄPPELBYNS 

FÖRSKOLA 

11 11 9 

BACKABYNS 

FÖRSKOLA 

6 5 4 

PÄRONBYNS 

FÖRSKOLA 

8 7 8 
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Kemikalielagstiftningen är fortfarande långt ifrån ett fullständigt skydd mot kemikalier. 

Kemikalieindustrin framställer alltid nya varor av nya ämnen på marknaden utan att genomföra 

en riskbedömning. Många kemikalier har inte kontrollerats överhuvudtaget (Bergman, et al, 

2012). För att skydda barnen mot farliga kemikalier behöver kemikalielagstiftningen skärpas i 

sin helhet. Inte bara skyddet för barnen bör omfattas av en skärpning av lagen, men barnen och 

deras känslighet och utsatthet måste vara en startpunkt för detta (Naturskyddsföreningen, 

2013b). 

Det är viktigt att Båstads kommun och politiker kommer fram till lösningar för att uppnå 

miljömålen. Flera kommuner jobbar seriöst för att uppnå miljömålen för en giftfri miljö för 

barnen. Helsingborgs kommun har tagit fram en kemikalieplan för rengöringsprodukter och 

leksaker i skolor och förskolor för att skydda barnen från en cocktail av kemikalier 

(Helsingborg, 2015). Stockholms stad har även tagit fram en åtgärdsplan för att alla förskolor 

här ska bli kemikaliesmarta (Stockholms stad, 2016). De fokuserar framför allt på att ta bort 

kemikalier i barns vardag, och de jobbar med att sprida informationer mellan 

kommunförvaltning och stadsdelscentrum. Seminarier och föreläsningar är goda exempel på att 

ta vara på kunskapen och positiva erfarenheter och idéer från olika kommuner för att minska 

mängden skadliga kemikalier på förskolor.  

6.2  Inventering 

 

För att se hur situationen ser ut för barnen på förskolor i Båstads kommun undersökte vi som 

studenter från Halmstads högskola, i samarbete med Båstads kommuns miljöavdelning, år 2016 

totalt 9 kommunala förskolor i kommunen. Kommunens förskolor är (Östra Karups förskola, 

Klockarebyns förskola, Ängsbyns förskola, Fiskebyns förskola, Skogsbyns förskola, Malens 

förskola, Äppelbyns förskola, Backabyns förskola och Päronbyns förskola). I undersökningen 

använde vi ett inspektionsdokument med 24 frågor. Frågorna handlade om leksaker och andra 

saker som används som leksaker, elektronik, städning och rengöringsmedel. På varje inventerad 

förskola fanns det flertalet plastprodukter, bland annat mjuka eller halvmjuka leksaker och två 

förskolor hade leksaker som luktar starkt av parfym och plast vilket medför stor påverkan på 

barns hälsa. Att ta bort dessa leksaker kan vara ett relativt enkelt och effektivt ingripande för 

förskolorna, eftersom leksaker ofta hanteras av barnen.  De bör inte heller köpa in leksaker som 

luktar parfym eller plast. 8 av 9 förskolor hade leksaker som var tillverkade före 2007.  Många 

mjuka plastleksaker som är tillverkade före 2007 innehåller mer och fler hälsogifter (t.ex. 

ftalater) som är förbjudna inom EU idag (Kemikalinspektionen, 2011c). Därför är det bra om 

förskolorna rensar bort alla gamla leksaker för att undvika dessa farliga ämnen. Nästan alla 

förskolor använder vanliga elektroniska produkter som leksaker såsom gamla tangentbord, 

datorer och mobiltelefoner. Elektroniska leksaker innehåller delar av metaller, kablar, batterier 

och kretskort. Dessa delar innehåller ofta flamskyddsmedel, farliga metaller och ftalater. Alla 

elektroniska leksaker som är inköpta innan 2007 bör fasas ut och förskolan bör även vara noga 

med att undvika batteridrivna leksaker till barnen, om detta sker så ska leksakernas batterier 

vara inkapslade så att barnen inte kan komma åt batterierna. Alla förskolor använder elektronik 

(Ipad, dator, mm) i vardagen och svaren på hur stor användningen är varierar mellan minst 30 

minuter till högst 3 timmar per vecka för varje barn. Elektronik kan ofta innehålla 
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flamskyddsmedel, per-fluorerade ämnen eller ftalater, För att vara på den säkra sidan för att bör 

man minska användningen av Ipaden eller datorn för varje barn och även vara noga med att 

elektroniken inte innehåller farliga ämnen.  

Alla 9 förskolor använder vattenbaserade färger, vi kan säga att vattenbaserade färger är bra, 

men det kan innehålla konserveringsmedel som kan vara allergiframkallande i kontakt med 

huden. Därför det är bäst om barnen tvättar händerna direkt när de är klara. Det bästa valet för 

förskolorna är vattenbaserad färg utan konserveringsmedel. De flesta förskolor köper leksaker 

själva, de följer regler och lagar som kommunen tillsätter om vilken sorts leksak som är tillåtet. 

Rengöringsmedel brukade inte förskolan köpa själv, eftersom det finns en särskild firma som 

är ansvarig för det. För att nå bättre miljöalternativ bör kommunen ställa högre krav på att 

förskolepersonalen har kunskap inom olika ämnen av kemikalier, samt det krävs nog att 

budgeten för förskolorna höjs så att de har råd att köpa in bättre varor eller byta ut varor och 

produkter. Rapporten Giftfria förskolor från år 2014, poängterade att den bästa förutsättningen 

är att kommuner själva ansvarar för inköp av parfymfria och miljömärkta rengöringsmedel. 

Oftast behövs inte starka rengöringsmedel vid städning, det räcker oftast med vanligt diskmedel 

eller andra miljövänliga alternativ för att åstadkomma en tillfredställande rengöring. En annan 

viktig aspekt att ta hänsyn till är att inte överdosera rengöringsmedel i samband med städning 

av förskolorna (Giftfria förskolor, 2014). 

I redovisningen av ett nordiskt tillsynsprojekt visar att tvättmedel och rengöringsmedel är några 

av de kemiska produkter som används mest i samhället. Framförallt är det de produkter som 

människor är i mest kontakt med. Flera av de ämnen som ingår i tvättmedel har farliga 

egenskaper. Tvättmedel kan påverka hudens skydd genom sin avfettningsförmåga och det kan 

irritera ögonen (Redovisning av ett nordiskt tillsynsprojekt, 2002). 

Kunskapen om miljömärkt måste bli bättre. 7 av förskolorna svarade att kvalité är viktigt, 

medan ingen svarade att miljömärkning eller hållbarhet var viktigt. Det tyder på att 

förskolepersonalen behöver mer kunskap och information om vad märkningen betyder och vad 

som är viktig med den. Myndigheterna har ett viktigt ansvar när det kommer till att förbättra 

märkningar av produkter. En förbättring bland leksaker med leksaksdirektivet som grund kan 

utvecklas med tiden. Även kandidatlistan uppdateras löpande. Den viktigaste åtgärden är att 

konsumenter, föräldrar och förskolepersonal tilldelas kunskap så att dessa kan kontrollera vilka 

produkter som är skadliga för barn och välja bort dessa. (Giftfria förskolor, 2014). 

Alla förskolor hade rutiner för att tvätta barnens händer mellan 5-10 gånger per dag. Det var 

framför allt fokus på handtvätt innan och efter måltid och toalettbesök med olika tvätt 

produkter. Handtvätt har visat sig vara effektivt för att minska mängden av kemikalier som 

barnen får i sig. Men det är viktigt att tvålen är miljömärkt. 8 av 9 förskolor har städning 5 

gånger per vecka, det är endast 1 förskola som städas 3 gånger per vecka.  6 av 9 förskolor 

städar på dagtid, medan 2 förskolor gör det på morgonen, 1 förskola städar på kvällen. 

Städningen sker via kommunen som har avtal men en städfirma. Alla förskolor använder sig av 

miljömärkta produkter för städning, men antalet produkter varierar från en förskola till en 

annan, 7 av 9 förskolor använder sig av parfymerade produkter. Av hygienprodukterna hade 2 
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av 9 förskolor doftande tvål till barnen och 7 förskolor använder sig av oparfymerad tvål. Till 

städning av bord och fönster används vatten och trasor.  

För att uppnå det bästa resultatet av hygienhanteringen och städningen, bör kunskapsnivån 

kring egenkontroll förbättras, samt kunskapen om användningen av städmaterial behöver 

höjas så att inte produkter som framkallar astma och allergier väljs. För att uppnå bra 

inomhusluft och en dammfri förskola bör städningen ske bara på morgonen innan barnen 

kommer till förskolan eller på kvällen efter att barnen gått hem. Luftkvalitetproblem i 

inomhusmiljön i förskolan handlar inte bara om städning, utan också om ventilationen. För att 

få bästa inomhusluft måste man välja ett välfungerande ventilationssystem som avlägsnar lukt 

och skadlig gas från byggnadsmaterial och förhindrar fuktrelaterat mögel, partiklar och gaser i 

inomhusluften (Inomhusmiljön och den yttre miljön på förskola, 2014). 

6.3  Råd för förbättring av leksaker, elektronik och städning 

 

• Ta bort leksaker som luktar starkt eller doftar parfym 

• Ta bort gamla leksaker som är äldre än 2007 

• Köp nya leksaker som är miljömärkta 

• Välj leksaker som inte är gjorda av PVC 

• Välj vattenbaserade färger som inte innehåller konserveringsmedel 

• Välj färger som är vattenlösliga 

• Välj pennor och färger utan farligalösningsmedel 

• Välj lim som är vattenlösliga och som är miljömärkta eller som inte har varningssymboler 

• Ta bort gamla elektroniska leksaker som är äldre än 2007 

• Undvik batteridrivna leksaker eller elektronik som inte har batterilucka 

• Minska antal timmar i veckan med Ipad eller datorer 

• Minska städprodukter som innehåller skadliga kemikalier  

• Öka antalet gånger som förskolan storstädas per år 

• Öka antalet städpersonalen för varje förskola 

• Utför enkla kontroller och rutiner hos förskolepersonalen för att lättare upptäcka fel i 

ventilationssystemen 

 

6.4 Enkätundersökningen 
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Vi har genomfört en enkätstudie för att undersöka kunskapsläget och medvetenheten hos 

förskolepersonalen i Båstads kommun. Vi har delat ut 78 enkäter på 9 förskolor i samarbete 

med Båstads kommun. 9 förskolor svarade på 78 enkäter vilket gav en svarsfrekvens på 100 %. 

Enkäten består av 8 frågor som kan identifiera kunskapsläget och medvetenheten hos 

förskolepersonalen. 

Att döma av enkätundersökningen i Båstads förskolor anser vi att de flesta förskolorna inte var 

tillräckligt medvetna om de farliga kemikalierna i leksaker och rengöringsmedel som används 

på förskolorna. De visste inte hur de skulle göra för att uppnå en bättre inomhusmiljö på 

förskolorna, trots att de flesta av dem har hört talas om grön flagg och har bra kunskap om 

miljömärkta produkter och varningssymboler. De har inte tagit arbetet för att nå en giftfrimiljö 

på förskolorna på riktigt allvar. Alla förskolor ville visserligen ha mer kunskap om kemikalier 

i barns vardag då de anser att kunskapen som finns idag är bristfällig.  

Vi tänkte fråga personalen om de hade haft någon kemikurs under sin utbildning. 65 % av dem 

hade inte gått någon kemikurs och det är en stor del av personalen som saknar enkel 

bakgrundskunskap om kemikalierna. Detta resultat har bekymrat oss väldigt mycket vilket gör 

utmaningen med att få en giftfri miljö på förskolor i framtiden svårt. Pedagogerna har lärt sig 

hur de hanterar barn medan de inte är medvetna om hur de ska behandla kemikalierna trots att 

det är ett viktigt arbete. 74 % av personalen har liten medvetenhet om kemikalier som finns i 

leksaker, färg och pennor som används av barn varje dag. Nästan de flesta förskolor hade inte 

fått frågor eller krav från barns föräldrar om kemikalier som finns i rengörings, hygienprodukter 

och leksaker som används på förskolorna och rör deras barns vardag. Det tyder på att kunskapen 

om kemikalier måste föräldrarna göras medvetna om tidigt för att undvika problem på grund av 

exponeringen av kemikalier senare i livet. Det betyder att om föräldrarna är medvetna redan 

från barnens födsel kanske de börjar ställa mer krav på förskolorna och det kan leda till att få 

en bättre miljö för barnen på förskolorna. Det kommer att bli en stor förbättringar om fler 

föräldrar ställer fler frågor och krav på både personal och kommunen. 

Nästan alla förskolor tyckte att det är väldigt viktigt att försöka minska kemikalierna. De flesta 

förskolorna har hört om ”Grön flagg” som är ett pedagogiskt verktyg som i sin tur stödjer ett 

långsiktigt och aktivt arbete för att hålla Sverige rent genom en hållbar utveckling i skolor, 

daghem och läroanstalter. 

All personal är intresserad av att vara med i organisationen ” Grön flagg” och en av förskolorna 

är redan medlem i organisationen. Det är Ängsbyn förskola vilket ger förskolan möjligheten att 

arbeta hållbart och förstå varför det är viktigt att minska på kemikalier och nå en giftfri miljö 

för både barn och personal genom praktiskt arbete. Förskolorna bör få ett högre bidrag eller 

större budget av kommunen för att se till att kemikalier byts ut eller undviks.  

Innehållsförteckningen för kemikalieprodukter bör bli bättre och ännu tydligare. De flesta av 

förskolorna eller personalen tyckte att det är bra med produktsinnehållsförteckning för att få 

information och fakta men det räcker inte för att få en klar bild av produkterna. Ett nytt 

leksaksdirektiv från EU innebär att flera förbättringar kring märkning, information, fakta om 

produkterna och leksakernas kvalitet genomfördes. Men det kommer ändå att ställas krav på 
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konsumenter som föräldrar eller personal att de ska ha kunskap för att kunna undersöka olika 

varor och produkter själva (Naturskyddsföreningen, 2012b). 

En väldigt positiv sak från enkäten var att nästan all personal har kunskap om miljömärkningar 

och varningssymboler som finns på produkter.  

6.5 Råd för att öka kunskapsläget och medvetenheten hos föräldrarna och 

förskolepersonal: 

 

 Få kommunen att ta ansvar för att hålla seminarier eller kurser för förskolepersonalen 

som där med kan få råd och tips som kan bidra till en ökning av medvetenheten om 

kemikalierna i vardagen. 

 Ordna kemikurser för pedagogerna som ska ingå i utbildningarna. 

 Öka kunskapen på Båstads vårdcentraler, och bland nyblivna föräldrar om risken med 

kemikalier. 

 Följa Båstads kommun olika myndigheter på sociala medier för att få ytterligare 

information och fakta kring riskerna med kemikalier. 

 Främja ett samarbete mellan kommunen och PRIO för att minska riskerna med 

kemikalier för människor och miljö. 

 

6.6 Hållbarhetsaspekter 

 

Denna studie har syftat till att bidra till en förbättrad kunskapsnivå, för ett möjligtvis kommande 

arbete med ”giftfria” förskolor i Båstads kommun. Detta har gjorts genom att ta reda på vilka 

villkor och problem förskolepersonalen har för att hantera kemikalier i förskolemiljöer, samt 

hur Båstads kommun kan förbättra dessa villkor och åtgärda de problem som finns. Förbättring 

kan ske genom att välja bra material och produkter till förskolan, samt placera bästa möjliga 

alternativt vid inköp av leksaker, rengöringsmedel och andra produkter. Då kommer 

förskolorna att gradvis bli allt mer fria från hälsoskadliga ämnen. För att få bästa krav bör 

kommunen rensa bort gamla leksaker som är äldre än 2007 och tillsätta material som är gjorda 

av trä eller ekoplast. Kommunen och förskolor ska alltid välja miljömärkta eller ekologiska 

produkter som bästa alternativ. Detta för att de har regler kring vilka kemikalier som får ingå. 

För att Båstads kommun ska kunna uppnå ”miljömålet” och för det ska kunna bli en ”giftfri 

miljö” och att inte människor eller miljön påverkas på ett negativt sätt, så är det dags att 

kommunen aktivera sig med detta arbete nu. 

 

6.7 Förslag till nya studier 

En fortsatt studie innanför detta område skulle kunna handla om kemiska ämnen i till exempel 

textilier, möbler, byggmaterial och plastgolv. Inga mål har tagits upp av Båstads kommun om 

kemiska ämnen i dessa områden. Man skulle kunna här utföra en studie om vilka kemiska 
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ämnen som finns i ett område och ta ansvar för att markera om det finns bättre alternativ till 

framtida inköp. Det är också viktigt för en vidare utveckling mot målet, är att hela kommunen 

och privata verksamheter får nytta av studier som handlar om kemiska produkter, textilier, 

möbler, byggmaterial och plastgolv.   

 

6.8 Felkällor- samt etiska aspekter  
 

Det har varit svårt att använda säkerhetsdatablad eftersom de inte alltid är fullständiga som 

informationskälla. Tolkning och översättning av lagtext och regler har inte gjorts av jurist eller 

tolk, vilket gav brist och oprofessionell textförklaring.  Resultatet av enkätstudie visade att de 

flesta av personalen inte bekymras av kemikalierna men samtidigt ville de gärna minska 

kemikalierna i barns vardag. Då ser vi en motsägelse i deras svar.  

En viss del av webbsidorna hade inte sista datum för uppdatering på nätet, Detta vilket ledde 

till att vi kontaktade dem. Vi fick till svar att webbsidorna var uppdaterade men utan datum.   

Enligt etiskt perspektiv föredrar vi att presentera resultatet utan att nämna förskolornas namn. 

Vi skapade ett förtroende hos förskolepersonalen, när vi hade genomfört inventeringen på 

förskolorna. Då är det inte lämpligt att tala om dem på ett negativt sätt. 

Ur etiska aspekter har alla människor ansvar över hur de hanterar kemiska produkter och varor 

och hur detta kan påverka andras hälsa samt miljön. De som använder eller tillverkar miljö- och 

hälsofarliga kemiska produkter med otillräckligt kunskap om detta bidrar till förgiftningen. Det 

är svårt att veta vilka val som måste göras om kemiska produkter, om man inte har tillräcklig 

kunskap. Det blir lättare för tillverkaren och konsumenten att göra ett bra och rätt val av kemiska 

produkter, om mer kunskap sprids om olika kemiska ämnen och dess påverkan på människors 

hälsa och miljön. 

Enligt kunskapskravet (MB2:2), produktval principen (MB2:4) och försiktighetsprincipen 

(MB2:3) som syftar till att: 

  Alla har ansvar över vilka kemiska produkter de väljer att använda. 

 Alla har ansvar för att byta ut kemiska produkter som kan ge en negativ påverkan. 

 Alla har ansvar att skaffa sig den kunskap om kemikalier som behövs för att bestämma 

om produkten är skadlig eller inte innan man använder den. 

 Alla har ansvar över att inte skada människors hälsa och miljö, om man inte har 

tillräcklig information som avböja att produkten är skadlig (se bilaga5). 
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7. Slutsats 

 

Resultaten för denna studie visar att inomhusmiljön i förskolor har betydelse för barns hälsa. 

Förekomsten av kemiska ämnen i olika material och produkter kan orsaka olika sjukdomar 

såsom allergi samt hudproblem. Av inventeringen på förskolor i Båstads kommun visade det 

sig att det idag finns varor och produkter med skadliga kemikalier som barnen utsätts för på 

förskolor. Produkterna som har hittat på förskolorna i Båstads kommun innehåller skadliga 

kemikalier såsom ftalater, flamskyddsmedel, per-fluorerade ämnen och bisfenol A. Det var 

framförallt på elektroniska leksaker som t.ex. mobiltelefoner, tangentbord, datorer och även i 

gamla leksaker eller mjuka och halvmjuka leksaker.  

För att nå giftfri miljö bör förskolorna få ett högre bidrag ∕budget av kommunen för att se till 

att kemikalier byts ut eller undviks. Vi kräver inte att man kastar ut alla produkter och varor 

och köper nya, det blir i så fall en hög kostnad. Men vi vill säga att det är bättre att förskolorna 

försöka minska ner antalet leksaker. I inventeringen kom även fram till att det finns brister i 

personalens medvetenhet om vad det finns för kemiska ämnen i leksaker och rengöringsmedel. 

En annan viktig faktor för påverkan av skadliga kemikalier på Båstads förskolor är att 

storstädning sker oftast en gång per år. Vilket betyder att skadliga kemikalier på förskolorna 

ansamlas och kan leda till hög påverkan under en längre tid. De flesta förskolor köper leksaker 

själva, de följer regler och lagar som kommunen anvisar om vilken sorts leksaker som är tillåtet. 

Det som förvånar oss är att ingen av förskolepersonalen har fokus på miljömärkt eller hållbarhet 

vid inköpen.  Enkätstudie visade att de flesta förskolorna inte var tillräckligt medvetna om 

farliga kemikalier i leksaker och rengöringsmedel som används på förskolorna. Det fanns en 

viss del av personalen som var medvetna om vad ”Grön flagg” betyder. Dock var de flesta av 

förskolepersonalen medvetna om farosymboler och miljömärken. På detta sätt vill vi säga att 

kunskapen behöver bli bättre. 

Sammanfattningsvis anser vi att kommunen och dess politiker har råd att hjälpa förskolorna till 

att skydda barn och personal för skadliga kemikalier. Förbättring kan ske genom att kommunen 

och politiker tillhandhåller utbildning både för förskolepersonalen och för de olika enheterna 

inom kommunen som direkt eller indirekt påverkar förskolans verksamhet. För att kunna 

förbättra kunskapen inom detta område, behöver vi utbilda förskolepersonalen, lokalvårdare, 

föräldrar och andra inom verksamheten om farliga kemikalier i material och produkter. 
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Bilaga 1 

Inventering av frågor 

1. Datum för inventering _______________________________ 

 

2. Namn på förskola _______________________________    

 

3. Antal barn på avdelning ∕ förskola _______________________________ 

 

4. Vem ansvar för inköp av leksaker, pennor, färger och rengöringsmedel?   Kommunen 

□                                    Förskolan köper själv □        

 

5. Vilka kännetecken tittar man på när man köper in varor till förskolan?         Pris □  

Kvalité □ Innehåll □ Köpbehov □   Hållbarhet □             Miljömärkning □ 

Annat:__________________________________________________ 

 

6. Finns det leksaker som är inköpta före år 2007 på förskolan?  

Ja  □                              Nej □            Vet inte □             

 

7. Vilket finns det mest av?                                                                             Leksaker i trä 

□                                      Leksaker i plast □       

 

8. Finns det leksaker som luktar (plast eller parfym), vilken typ av leksaken är?                                                              

Ja □                                                                            Nej □                                          om 

ja, antal:________________________________________________ 

 

9. Finns det plastleksaker som känner kladdiga i sig själva?  

 

      Ja  □                                                                         Nej □  

      om ja, antal ___________                                      ålder :________ 

 

10.   Finns det mjuka eller halvmjuka plastleksaker? (t.ex. dockhuvud, plastdjur och 

badankor) 

11. Ja  □                                                                               Nej  □                        om ja, 

antal ____________                              ungefärlig ålder ________ 

 

12. Används plastlera, modellerna eller slime                                                            Ja □                             

Nej □                                    om ja, vad? ________                                   antal gånger 

per vecka    ________  

 

13. Används vattenbaserade färger?                                                                                        

Ja  □                                                          Nej □                                      
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14. Används leksaker som leksaker (mobiler, tangentbord, etc.)                                                  

Ja   □                               Nej □                                  om ja, vad? ________                                               

Antal _______ 

 

15. Använder barnen elektronik (dator, mobil, mm)?                                                                                        

Ja  □                                                                Nej □                               om ja, hur 

många gånger och timmar ∕vecka? ________ 

 

16. Hur ofta sker städning och rengöring för golvet? 

1 □          2 □       3 □        4 □           5 □ 

 

17. Hur ofta sker städning och rengöring för bordet? 

1 □           2 □          3 □          4  □          5 □         

   

 

18.  Hur ofta sker städning och rengöring för stolar? 

   1 □           2  □           3 □       4 □             5  □       

          

19. När sker städning?                                                                                                

På morgonen innan barnen kommer till förskolan □        dagtid □               på kvällen □   

 

   

20.      Används parfymerade städsprodukter eller rengöringsprodukter på förskolan?  

Ja □                                                                    Nej □ 

 

21. Används miljömärkta städsprodukter∕ rengöringsprodukter?                                             

Ja □                                             Nej  □                           Antal ________  

 

22. Rengöring som används för speglar, golv och fönster?                                                 

Vilket medel? ________ 

 

23.    Hur ofta tvättar barnen händerna? 

Antal gånger per dag ____________ 

 

24. Används miljömärkt tvättmedel?                                                                                            

Ja □                                Nej □     

 

25. Används doftande hygienprodukter?                                                                                    

Ja  □                                 Nej  □              Hur många    □                                                                                                                                                                                            
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Bilaga 2 

 

Enkätundersökning 

Farliga kemikalier på förskolor – En enkätundersökning i Båstad kommun 

 

Vi heter Inas Dakhil och Inas Sami och vi är studenter på tredje året på miljö- och 

hälsoskyddprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Vi bedriver just nu vårt examensarbete 

som handlar om skadliga kemikalier på förskolor i samarbete med Båstad kommun. 

Syftet är att undersöka dels förekomsten av farliga kemikalier i barnens miljö och dels att 

inventera personalens kunskap och intresse för dessa frågor. 

 I miljöbalken 2kap 2§ står att alla som bedriver eller planerar att bedriva en verksamhet 

måste skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa eller miljö mot 

risken att skadas.  

Sveriges regering och riksdag arbetar också aktivt med att minska miljöpåverkan genom de 16 

övergripande miljökvalitetsmål som har formulerats, ett av dessa mål är ”Giftfri miljö”. Syftet 

med målet är att till år 2020 ska det finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och 

miljöresurser från skadliga kemikalier.  

Bakgrunden till vår studie är att i dagens moderna samhälle utsätts barn mer för kemikalier än 

vuxna. Inomhusmiljön i barnens hemmiljö eller på förskolor innehåller leksaker, pennor och 

färger som kan innehålla skadliga främmande ämnen som barnen kan få i sig under sin lek 

t.ex. om barnet suger på leksakerna eller på händerna under lek med sakerna. Även 

dammpartiklar som fastnat på leksakerna kan innehålla skadliga ämnen. Handtvätt kan ta bort 

bakterier, virus och damm från en smutsig hand, men det kan i sin tur innehålla 

konserveringsmedel, allergiframkallande ämnen eller andra hälsoskadliga ämnen om det inte 

är miljömärkt.  

Undersökningen har utarbetats i samarbete med miljöavdelningen på Båstad kommun. och är 

en del av kommunens årliga tillsyn av förskoleverksamheter 2016. 

Arbetet kommer att genomföras genom en undersökning på plats på femton förskolor ihop 

med miljöavdelningen på Båstads kommun och även att göra en enkätstudie bland personalen 

som jobbar på dessa förskolor. Syftet med undersökningen är främst att kartlägga kemiska 

ämnen i barns vardagliga miljö. Inspektionen ska ske främst genom en besiktning av 

leksaken, som mjukhet, färg, lukt och om saken innehåller skumgummi eller elektronik. För 

rengöringsmedel görs en genomgång av innehållsförteckningen. 

Om du har några frågor om enkäten ring oss på 0762607250 eller 0700192528 



 

44 
 

eller mejla oss på inas_mazen@yahoo.comoch e_sameir@yahoo.comVi emotser Ert svar 

senast den 31 mars.  

Tack på förhand! 

1. Hur länge har du jobbat som förskolelärare ∕ barnskötare? 

Mindre än 2 år □                       2- 5 år  □                              Mer än 5 år  □ 

 

2. Hur gammal är du?                                                                                     

 Mindre än 30 år  □           31-40 år  □           41-50 år □                                Äldre än 51 

år □  

 

3. Ingick det någon kemikurs i din förskollärare ∕ barnskötare utbildning?   

Ja  □                                                                         Nej □                                  

 

4. Vet du något om kemikalierna som finns i leksaker, färg, pennor eller 

rengöringsmedel?  Lite □                 Ja □      Nej□      

 

5. Får du några frågor från föräldrar om kemikalier i leksaker?                             Alltid □     

Ofta □       Ibland □     Sällan □      Aldrig □                

 

6. Tycker du att förädlarna är tillräckligt medvetna om kemikalier på förskolor?           

Kommentar:___________________________________________________                                                          

_______________________________________________ 

 

7. Tycker du att innehållsförteckning räcker idag för att få veta vilka ämnen som finns i 

leksaker?                                                                                                

 Alltid □      Ofta □      Ibland □     Sällan □      Aldrig □                               

Annat:___________________________________________________ 

 

8. Är det viktigt att försöka minska kemikalierna som barnen kommer i kontakt med?                                                                                                               

  Ja □                   Nej □              Vet inte □ 

 

9. Bekymras du av miljögifter på arbetsplatsen?                                                             

 Ja □                                       Nej □                           Vet inte □    

 

10.   Har du hört talas om Hål Sverige Rent ”grön flagg”? 

      Ja  □                    Nej □    

Om ja, är du intresserad att vara en medlem med denna verksamhet? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 
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11.  Tycker du att produktmärkning är viktig för dig som konsument?               Mycket 

viktigt □                   Lite viktig  □                       Inte så viktigt   □ 

 

12. Vet du något om någon av dessa symboler?  

_____________________________________ 

A.  

B. ____________________________________  

 

C.  __________________________________ 

 

D.  __________________________________ 

 

13.  Vet du betydelsen av dessa kemiska symboler?  

A.    ____________________________________  

 

B.       ____________________________________  

 

C.     ____________________________________  

 

D.    ____________________________________  

 

14.  Annat du vill notera?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 

Miljö märken och farosymboler 

 

  Det är svanen miljömärke som i sin tur ställer hårda krav på produkter ur 

ett livscykelperspektiv samt från råvaror till avfall. Svanen skräpasmed tiden för att 

främja en hållbar produktion. Svanen är Nordens officiella miljömärke före varor och 

tjänster som finns idag inom 63 produktgrupper, bland annat leksaker. 

 

 Bra miljöval är ett miljömärke som tillhör till Naturskyddsförening. Som 

om svanen skräps krav med tiden för att främja en hållbar produktion. Detta märke 

finns inom olika produkter, bland annat diskmedel. 

 

   Är ett miljömärke för produkter som visar att en vara är producerad på ett 

ekologiskt sätt med extra höga krav på hälsa, djuromsorg, klimatpåverkan och socialt 

ansvar. Minst en gång varje år kontrolleras produkten som bär kravmärkte för att se 

att den uppfyller KRAVs regler. 

 

  Europalövet märke är ett märke som finns på alla mat produkter som 

framställs på ett ekologiskt sätt inom EU. 

 

  Denna symbol finns på produkter som är giftiga och kan leda till allvarliga 

hälsorisker eller långsiktiga skador på hälsan. Denna ämnen kan leda till cancer eller 

påverka reproduktionssystemet med att få barn samt kan ge skador på det ofödda barn 

eller på arvsmassan DNA. 

 

 Denna symbol betyder att produkter kan vara farliga och orsaka allvarliga 

skador på hälsa om man råkar få i sig ämnet via munnen eller genom att andas in 

dem. 
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  Dessa produkter är farliga för miljön och kan ge skada på den. Om 

miljögifter kommer ut till ett eko system (vatten drag, skog eller mark), kan det ge 

skada för båda växter och djur som finns i särskild eko system. Det finns också en 

stor risk med att människorna kan få skador av ämnen indirekt genom maten som äts 

eller vattnet som dricks. 

  Det betyder att produkter kan vara brandfarliga, explosiva eller oxiderande 

på grund av sina fysikaliska egenskaper. Barn och vuxna får brännskador varje år och 

deras egendom blir förstörd på grund av bränder som startat genom felaktig eller 

olämplig hantering för brand farliga ämnen. 
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Bilaga 4 

Bild 1 uppvisar leksaker på förskolorna 
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Bild 2 uppvisar rengöringsmedel som används på förskolorna 
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Bilaga 5 

Miljöbalken kap. 2 

Allmänna hänsynregler m.m. 

Kunskapskraven: 

2:2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa 

sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning 

för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

Försiktighetsprincipen: 

2:3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra 

de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 

för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet 

användas bästa möjliga teknik. 

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd 

kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Produktval principen: 

2:4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska 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. 
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