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Abstract 
Children are sensitive to exposure of endocrine disrupting substances that may affect 
reproduction, cognition and the development of allergies and cancer. Therefor it is of 
importance to strive for a toxic free indoor environment both at home and at preschools. The 
purpose of this study was to determine to what extent preschools are eliminating plastic to 
diminish the toxic environment in different municipalities of Sweden. The report will also 
investigate more specific how an information campaign conducted by the environmental 
office in Umeå affected the reduction of plastic at preschools in the municipality. The study 
included three different surveys directed to municipalities of Sweden, the management of 
preschools of Umeå and preschool teachers in Umeå. Despite the low response rate in the 
different surveys the result of clearing plastic was positive. Among municipalities of Sweden, 
42 % indicated that they have started the process of clearing plastic, the management of 
preschools of Umeå, 94 % answered that the work has started. The preschool teachers in 
Umeå, 93% of the respondents stated that the process of eliminating plastic have started and 
approximately 2/3 of the plastic toys were eliminated. To conclude the work for a more toxic 
free environment in preschool in Sweden is progressing in a right direction towards a 
healthier setting for the children 
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1 Inledning och bakgrund 
 
Miljögifter finns runtomkring oss i vår vardag (Naturskyddsföreningen 2014). Dessa 
miljögifter sprids från produkter och varor som vi omger oss med som kläder, möbler och 
leksaker1 (Naturskyddsföreningen 2014). Idag är det välkänt att kemikalier som sprids från 
våra vardagsprodukter kan orsaka skada och påverka människors hälsa (Bergman et al. 
2013).  
 
Från år 1930 har den globala produktionen av kemikalier ökat från 1 miljon ton till flera 
hundra miljoner ton i dag (European chemicals agency [ECHA] 2017 a). Idag finns över 120 
000 kemikalier registrerade hos den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA 2017 b). 
Trots att de flesta kemikalier fortfarande inte är studerade har forskare fastställt att 
hundratals av dessa kemikalier har hormonstörande egenskaper (Bergman et al. 2013). Vissa 
av dessa kemikalier finns med på Europeiska Unionens (EU) kandidatförteckning (ECHA 
2017 c). Kandidatförteckningen är en lista över särskilt farliga ämnen med egenskaper som 
kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa samt på miljön 
(Kemikalieinspektionen 2017 a). Dessa ämnen kan till exempel vara cancerframkallande, 
skada arvsmassan eller störa reproduktionsförmågan (Kemikalieinspektionen 2017 a).  
 
Hormonstörande kemikalier kan påverka människans fysiologi redan vid låga doser 
(Bergman et al. 2013). Andra miljögifter blir ofta giftigare ju högre doser som intas, men så 
är inte alltid fallet när det handlar om hormonstörande kemikalier (Carlin et al. 2013) 
(Bergman et al. 2013). Detta medför att det blir svårare att förutse dos/responssamband och 
att fastställa gränsvärden (Carlin et al. 2013). Arbetet med att reducera hormonstörande 
kemikalier och andra miljögifter i syfte att främja hälsa och miljö går i linje med ett av de 16 
miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag satt upp, Giftfri miljö (Naturvårdsverket 2017). 
Flertalet av de nationella miljökvalitetsmålen antogs 1999 av Sveriges riksdag och anger mål 
för miljöns kvalité innan år 2020 (Naturvårdsverket 2017). 
 
I Sverige tillbringar barn mellan ett och fem år i genomsnitt 31 timmar per vecka på förskola 
(Skolverket 2012). Studier har visat att barn exponeras för hormonstörande kemikalier i 
större utsträckning och på högre nivåer än vuxna (Shi et al. 2015). Eftersom barn är en 
särskilt utsatt grupp då det gäller kemikalieexponering (Gromadzinska, Mikolajewska och 
Stragierowicz 2015) är det viktigt att deras närmiljö innehåller så lite hälsovådliga kemikalier 
som möjligt. Detta område har på senare tid uppmärksammats från flera olika håll 
(Naturskyddsföreningen 2014, Ning et al. 2016). Naturskyddsföreningen startade år 2013 
projektet Operation Giftfri Förskola (Naturskyddsföreningen 2014). Projektets syfte var 
bland annat att skapa sig en bild över vilka material, kemikalier och produkter som användes 
på förskolorna i Sverige samt att inspirera förskolor runt om i landet att se över sina material 
och produktval (Naturskyddsföreningen 2014). En inventering genomfördes av 129 olika 
förskolor runtom i landet och resultatet visade att barn utsattes för material som troligtvis 
innehöll ohälsosamma kemikalier (Naturskyddsföreningen 2014). Många av landets 
kommuner stimulerades av satsningen och en uppföljning av projektet som gjordes av 
Naturskyddsföreningen hösten 2014 visade att minst 1/3 av landets kommuner hade påbörjat 
arbetet i linje med Operation Giftfri Förskola (Naturskyddsföreningen 2015). Umeå 
kommuns miljö- och hälsoskyddskontor var en av aktörerna som bidrog till att Umeå 
kommun kom igång med sitt arbete i linje med Naturskyddsföreningens Operation Giftfri 
Förskola. Under höstterminen 2015 genomfördes en informationskampanj Kemikalier i 
barns vardag där samtliga förskolechefer och en pedagog per förskola bjöds in (Hagman, 
muntl.). De förskolor vars representanter inte hade möjlighet att infinna sig på något av de 

                                                 
1 Leksaker definieras i lag (SFS 2011:579) om leksakers säkerhet som varor utformade eller avsedda att användas 
för lek av barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte. 
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sex informationstillfällen som erbjöds fick ett besök på förskolan där informationen delgavs. 
Miljö- och hälsoskyddskontoret informerade varför och hur man som förskolechef eller 
pedagog bör agera för att skapa en så giftfri förskolemiljö som möjligt. Tyngdpunkten låg på 
information om plast och städning. En checklista delgavs för att underlätta arbetet med att 
rensa bort plast (Bilaga 1) (Hagman, muntl.).  
 
1.1 Hälsoeffekter 
Människans fysiologi styrs till stor del av vårt hormonsystem, som kontrollerar allt i från 
ämnesomsättning, tillväxt, stress- och belöningssystem till fortplantning (Bergman et al. 
2013). Flertalet studier pekar på att hormonstörande kemikalier kan orsaka cancer, fetma, 
diabetes, dålig spermakvalitet och genitala missbildningar hos unga pojkar och 
bröstutveckling hos unga flickor, vilket senare i livet kan leda till bröstcancer (Butt, Stapleton 
och Wang 2011, Bergman et al. 2013, Advani et al. 2017). Ett exempel på hormonstörande 
kemikalier som kan finnas i plast är ftalater (Ning et al. 2016, Naturskyddsföreningen 2017), 
som misstänks vara hormonstörande och påverka reproduktionsförmågan (Ning et al. 2016). 
Ftalater används bland annat som mjukgörare i plast (Kemikalieinspektionen 2011) och vid 
framställning av polyvinylklorid (PVC) (Ning et al. 2016). Ftalater kan således detekteras i 
mjukgjord PVC och gummi, som mjuka plastleksaker, vaxdukar och vinylhandskar 
(Kemikalieinspektionen 2014 a). Ftalatmjukgörare är inte kemiskt bundna till plast och kan 
därför läcka ut och emigrera till omgivningen (Ning et al. 2016). Ftalater finns därför i vår 
inomhusmiljö, inklusive luft och damm (Kemikalieinspektionen 2014 b, Ning et al. 2016). Ett 
annat misstänkt hormonstörande ämne som kan finnas i plast är bisfenol A (BPA) 
(Kemikalieinspektionen 2017 a). Bisfenol A används vid tillverkning av polykarbonat- och 
epoxiplaster och kan detekteras i tillexempel CD-skivor, plastflaskor, matlådor, elektronik, 
byggmaterial och lim. Från och med januari 2017 finns bisfenol A med på EU:s 
kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen (Kemikalieinspektionen 2017 b). Studier 
pekar på att små barn och unga är en särskilt utsatt grupp gällande kemikalieexponering 
(Naturskyddsföreningen 2014, Shi et al. 2015), vilket kan bero på flertalet olika faktorer 
(Naturvårdsverket 2014). Dels så befinner sig små barn ofta nära golvet där damm med 
kemikalier ansamlas, som barn kan andas in (Kemikalieinspektionen u.å.). Dels suger små 
barn ofta på leksaker som kan släppa ifrån sig kemikalier. Detta i kombination med att barn 
har en lägre vikt bidrar till att den procentuella exponeringen blir högre än för vuxna 
samtidigt som deras kroppar är outvecklade och går igenom viktiga utvecklingsstadier 
(Naturskyddsföreningen 2014).  

1.2 Lagstiftning 
EU har en gemensam lagstiftning gällande leksaker som ställer extra höga krav på att 
leksakerna som tillverkas inom EU eller importeras till EU ska vara säkra 
(Kemikalieinspektionen 2017 c). Leksaksdirektivet (2009/48/EG) är det regelverk som är 
mest omfattande för leksaksindustrin. Leksaksdirektivet reglerar kemikalier och ställer krav 
på att leksakers innehåll av kemiska ämnen inte innebära någon risk för människors hälsa. 
Leksaksdirektiver började gälla 2011, men kemikaliekraven i direktivet började tillämpas 
först den 20 juli 2013 (Kemikalieinspektionen 2015).  
 
Raech-förordningen (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) 
(1907/2006/EG) inrättades av den Europeiska kemikaliemyndigheten och började gälla 
2007 (1907/2006/EG). Förordningen reglerar bland annat hormonstörande ämnen som 
ftalater. Tre ftalater, dietylhexylftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP) och bensylbutylftalat 
(BBP), anses vara så giftiga att de sedan 2007 är förbjudet i leksaker och barnavårdsartiklar i 
en halt över 0.1 procent (1907/2006/EG). Ytterligare tre ftalater diisononylftalat (DINP), 
diisodecylftalat (DIDP) och dinoktylftalat (DNOP), är av försiktighetsskäl förbjudna i 
leksaker och barnavårdsartiklar som kan stoppas i munnen (1907/2006/EG) 
(Kemikalieinspektionen 2011), men tillåtna i andra leksaker, plastvaror och produkter 
(Kemikalieinspektionen 2011). Eftersom lagstiftningen skärps efterhand som ny kunskap 
framkommer kan gamla leksaker innehålla kemikalier som idag är förbjudna 
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(Kemikalieinspektionen 2011).   
 
Leksaker som är Conformité Européenne-märkta (CE-märkta) visar att tillverkaren eller 
importören av leksaken intygar att varan uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav 
(Swedish standards institute 2017). CE-märkningen kan vara en bra vägledning och hjälp för 
konsumenten att välja säkra produkter (Kemikalieinspektionen 2013). En brist med denna 
märkning är dock att det är tillverkaren eller importören själv som märker produkterna utan 
regelmässig granskning av någon myndighet (Kemikalieinspektionen 2013). 
 
1.3 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur stor andel av Sveriges kommuner som anser sig ha 
påbörjat arbetet med att rensa bort plast i sina förskoleverksamheter i syfte att främja en 
giftfri förskola. 
 
Studien ska även följa upp effekterna av den informationskampanj som miljökontoret i Umeå 
genomförde för knappt två år sedan. Studien ska undersöka hur personal och lärare i Umeå 
kommuns förskoleverksamhet uppskattar förekomst av plastartiklar idag jämfört med för två 
år sedan samt eventuella problem kopplade till projektets genomförande.  
 
Frågeställningarna lyder: 
 

• Hur stor andel av Sveriges kommuner anser sig påbörjat arbetet med att rensa bort 
plast från sina förskoleverksamheter?  
 

• I hur stor utsträckning genomförde förskolorna inom Umeå kommun arbetet med att 
rensa bort plast efter informationskampanjen från miljö- och hälsoskyddskontoret?  

 
• Fanns det några svårigheter/problem kopplade till arbetet med att rensa bort plast i 

syfte att främja en giftfri förskola? 
 
1.4 Avgränsning 
Det finns potentiella hälsorisker kopplade till andra varor som barn kan tänkas leka med på 
förskolan, så som tillexempel gammal elektronik. Även andra plastvaror förutom specifikt 
leksaker kan tänkas innehålla ohälsosamma ämnen, tillexempel sovmadrasser, 
hygienhandskar vid blöjbyte, tallrikar och glas. Städrutiner är även det ett område som 
korrelerar med hälsorisker. Denna studie fokuserar dock främst på plastleksaker.   
 
 
2 Metod 
 
Undersökningen delades in i tre olika delar för att på så sätt kunna undersöka utförande och 
problematik kopplat till arbetet med att rensa bort plast i förskoleverksamheten på tre olika 
verksamhetsnivåer.  
 
De tre verksamhetsnivåerna som utgjorde grunden för undersökningen var: 
  

1) Sveriges kommuner (290 st.) 

2) Umeå kommuns förskolechefer (57 st.)   

3) Umeå kommuns förskolor (88 st.)   
 

Siffran innanför parentesen representerar antal utskickade enkäter. Inom Umeå kommun 
finns idag 57 förskolechefer som tillsammans ansvarar för 88 förskolor (Umeå kommun 2017 
a). Varje förskolechef ansvarar för 1-3 förskolor (Umeå kommun 2017 b). 
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 Undersökningen genomfördes via enkätundersökningar. Tre olika webbenkäter, Giftfri 
förskola – Sveriges kommuner (Bilaga 2), Giftfri förskola – Umeå kommun (förskolechef) 
(Bilaga 3) och Giftfri förskola – Umeå kommun (pedagog) (Bilaga 4) distribuerades via 
Textalk Websurvey. Enkäterna omfattade sex-sju frågor vardera med fasta svarsalternativ 
gällande arbetet för att främja en giftfri förskola med inriktning på plast. Samtliga enkäter 
avslutades med en punkt för övriga kommentarer (Bilaga 5). De enkäter som skickades ut till 
Sveriges 290 kommuner levererades via kommunernas mailadresser. Uppdraget låg därefter 
på respektive kanslist att vidarebefordra webbenkäten till ansvarig chef över förskolorna i 
respektive kommun.  
 
De enkäter vars syfte var att mäta effekterna av den informationskampanj som miljö- och 
hälsoskyddskontoret i Umeå genomförde för knappt två år sedan samt eventuella problem 
kopplade till projektets genomförande skickades ut till samtliga 57 förskolechefer inom Umeå 
kommun. Enkäterna till förskolecheferna distribuerades direkt till via deras personliga 
jobbmailadresser. Även enkäterna som skulle besvaras av de 88 förskolorna inom Umeå 
kommuns förskoleverksamhet levereras via förskolecheferna som därefter fick i uppdrag att 
vidarebefordra dessa till pedagogerna (en valfri pedagog per förskola). Svarstiden var från 
2017-04-10 till 2017-04-19 och en påminnelse skickades ut efter halva tiden.  
 
På grund av låg svarsfrekvens från Umeå kommuns förskolechefer (svarsfrekvens 21 %) och 
pedagoger (svarsfrekvens 3 %) förlängdes svarsperioden till 2017-04-28 i syfte att få ett mer 
tillförlitligt underlag för studien En ytterligare påminnelse med en uppmaning att svara på 
grund av lågt deltagande i undersökningen skickades ut till samtliga förskolechefer som inte 
svarat på enkäten Giftfri förskola – Umeå kommun (förskolechef). För att inhämta mer 
information från pedagogernas arbete med att rensa ut plast från förskoleverksamheterna 
samt problem kopplat till detta valdes tio förskolor ut som fick personligt besök med 
möjlighet att fylla i enkäten Giftfri förskola – Umeå kommun (pedagog) i pappersformat.  
 
Bakgrundinformation inhämtades från myndigheter och vetenskapliga artiklar. En intervju 
med miljöinspektör Christina Hagman från Umeå kommuns miljö- och hälsoskyddskontor 
har genomförts i syfte att inhämta information angående projekt Kemikalier i barns vardag 
som Umeå kommuns miljö-och hälsoskyddskontor genomförde hösten 2015.  
 
 
3 Resultat  
 
Då resultat presenteras i figur som jämför två olika verksamhetsnivåer, redovisas figuren vid 
första verksamhetsnivå som presenteras.  
 
3:1 Sveriges Kommuner (högsta chef inom förskoleverksamheten) 
Av de 290 kommunerna som fick enkäten svarade 130 stycken (svarsfrekvens 45 %). 
Samtliga svar är kopplade till enkäten Giftfri förskola – Sveriges kommuner (Bilaga 2). 
 
3.1.1 I vilken utsträckning arbetet är genomfört 
93 % (121 stycken) av de kommuner som svarade på enkäten ansåg sig ha påbörjat arbetet 
med att rensa bort plast i syfte att främja en giftfri förskola. Detta innebär att 42 % av 
Sveriges kommuner har påbörjat arbetet med att rensa bort plast i syfte att främja en giftfri 
förskola, om antagandet görs att de utebliva svaren är nej-svar (Figur 1). 
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Figur 1. Jämförelse mellan Naturskyddsföreningens uppföljning av Operation Giftfri Förskola från 2014 (194 
svar) (Naturskyddsföreningen 2015) och resultatet från denna studie (130 svar).  
 
Av de kommuner som svarade på enkäten ansåg 7 % (9 stycken) att de inte påbörjat arbetet 
med att rensa bort plast i syfte att främja en giftfri förskola. Av dessa angav 2 kommuner att 
detta berodde på okunskap. Resursbrist angavs vara orsaken i ytterligare 2 kommuner och 
en kommun angav tidsbrist som orsak till att man inte påbörjat arbetet med att rensa bort 
plast. Resterande 4 kommuner angav alternativ övrigt som orsak. I denna fråga var flera 
svarsalternativ möjliga. 
 
Av de 121 kommuner som ansåg sig påbörjat arbetet med att rensa bort plast i syfte att främja 
en giftfri förskola angav 71 %, att de håller på att rensa bort plasten (Figur 2). Även i denna 
fråga var flera svarsalternativ möjliga. Drygt hälften av kommunerna, 52 %, angav att de 
arbetar med information och vägledning och ytterligare 51 % angav att de arbetar med 
frågan då kommunala upphandlingar görs till förskoleverksamheten. Svarsalternativet har 
rensat bort plasten angav 12 % av kommunerna som svar. På följdfrågan om en uppföljning 
gjorts, i fall arbetet med att rensa bort plasten är genomfört svarade 22 % ja medan 
resterande 78 % svarade att en uppföljning på arbetet inte gjorts. 

 

 
Figur 2. Jämförelse mellan hur Sveriges kommuner (121 svar) och Umeå kommuns förskolechefer (17 svar) anser 
att arbetet med att rensa bort plast från förskoleverksamheterna fortskridit. Umeå kommuns förskolechefer hade 
inte information/vägledning som ett svarsalternativ. 
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3.1.2 Problem kopplat till arbetet med att rensa bort plast 
Av de 121 kommuner som ansåg sig ha påbörjat arbetet med att rensa ut plasten angav 37 % 
(45 kommuner) att de upplevt problem kopplat till detta arbete (Figur 3). Tidsbrist angavs av 
17 kommuner vara den huvudsakliga orsaken till detta. Att problem kopplat till detta arbete 
uppstått på grund av resursbrist ansåg 15 kommuner och ytterligare 10 kommuner angav 
okunskap som bakomliggande faktor till att arbetet inte gått som planerat. 
Samarbetsproblem med tillexempel politiker angav 3 kommuner som orsak till att arbetet 
inte gått/går som planerat. Ingen kommun angav ointresse som orsak till att arbetet inte 
gått/går som planerat.  
 

 
Figur 3. Problem kopplat till arbetet med att rensa bort plast i syfte att främja en giftfri förskola upplevde 37 % (45 
st.) av Sveriges kommuner och 100 % (11 st.) av pedagogerna inom Umeå kommuns förskoleverksamhet. Flera 
svarsalternativ var möjliga. Alternativen plast återinförs successivt och svårt att finna alternativ fanns inte på 
enkäten Giftfri förskola – Sveriges kommuner. 
 
3:2 Umeå kommun (förskolechef) 
Av de 57 förskolecheferna som fick enkäten svarade 18 stycken (svarsfrekvens 32 %). 
Samtliga svar är kopplade till enkäten Giftfri förskola – Umeå kommun (förskolechef)  
(Bilaga 3). 
 
3.2.1 I vilken utsträckning arbetet är genomfört 
Av de förskolechefer inom Umeå kommun som svarade på enkäten angav 94 % (17 st.) att de 
under ht 2015 fått information ”Kemikalier i barns vardag” från miljö- och 
hälsoskyddskontoret. Endast en förskolechef angav att denna inte fått del av ovanstående 
information. Lika stor andel (94 %) av de förskolechefer som svarade på enkäten ansåg att 
förskolorna som de ansvarade över hade påbörjat arbetet med att rensa bort plast i syfte att 
främja en giftfri förskola. Endast en förskolechef angav att ovanstående arbete inte var 
påbörjat och angav okunskap som skäl till detta.  
 
Av de förskolechefer som ansåg att förskolorna som de ansvarade över hade påbörjat arbetet 
med att rensa bort plast, angav majoriteten att gamla och mjuka plastleksaker prioriterats i 
detta arbete. På denna fråga var flera svarsalternativ möjliga. Samtliga förskolechefer angav 
att de gamla plastleksakerna prioriterats i arbetet med att rensa bort plasten meden 65 % 
angav att mjuka plastleksaker prioriterats.  
 
Av de 17 förskolechefer som ansåg att förskolorna som de ansvarade över hade påbörjat 
arbetet med att rensa bort plast i syfte att främja en giftfri förskola angav majoriteten (76 %) 
att arbetet påbörjats för 1-2 år sedan. På frågan hur långt arbetet har fortskridit angav 65 % 
att förskolorna som de ansvarade över håller på att rensa bort plasten (Figur 2). Ytterligare 
24 % angav att de har rensat bort plasten. På denna fråga var flera svarsalternativ möjliga. 
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På svarsalternativet arbetar med frågan då nya upphandlingar eller inköp görs avgav 41 % 
att så är fallet medan svarsalternativen håller på att utarbeta en handlingsplan, och har 
utarbetat en handlingsplan fick 12 % vardera.  
 
3:3 Umeå kommun (pedagog) 
Av de 88 pedagogerna som fick enkäten svarade 13 stycken (svarsfrekvens 15 %). Samtliga 
svar är kopplade till enkäten Giftfri förskola – Umeå kommun (pedagog) (Bilaga 4). 
 
3.3.1 I vilken utsträckning arbetet är genomfört 
85 % (11 stycken) av de pedagoger som svarade på enkäten ansåg att förskolan som de 
arbetade på hade påbörjat arbetet med att rensa bort plast i syfte att främja en giftfri 
förskola. Av de 15 % som svarade nej på ovanstående fråga angavs okunskap och tidsbrist 
som orsaker. 
 
36 % (4 st.) av de pedagoger som ansåg att deras arbetsplats påbörjat arbetet med att rensa 
bort plast, uppskattade att 25-50% av plastleksakerna hade blivit bortrensad. 
Svarsalternativet 50-75 % avgav 3 pedagoger som svar. Ytterligare tre pedagoger uppskattade 
att 85-100% av plasten blivit bortrensade medan en pedagog angav att 1-25 % av plasten 
blivit bortrensade.  
 
Andelen plastleksaker uppskattades av pedagogerna till 73 % före arbetet med att rensa bort 
plast inleddes (Figur 4). Idag uppskattades motsvarande siffra vara 24 %. Andelen leksaker 
gjorda av trä uppskattades av pedagogerna vara 27 % före arbetet med att rensa bort plast 
inleddes. Motsvarande siffra idag uppskattades till 52 %. Andel tyg- och metalleksaker 
uppskattades av pedagogerna till 0 % före utrensningen av plast påbörjades. Idag uppskattas 
motsvarande siffror vara 16 respektive 8 %.  
 

 

 
Figur 4. Andel plast-, trä-, tyg- och metalleksaker som pedagogerna inom Umeå kommuns förskoleverksamhet 
uppskattade före- respektive efter utrensningen av plast.  
 
3.3.2 Problem kopplat till arbetet med att rensa bort plast 
Samtliga 11 pedagoger som angav att deras arbetsplats arbetar med att rensa bort plast i syfte 
att främja en giftfri förskola hade upplevt problem kopplat till detta arbete. Enligt 82 % av 
pedagogerna berodde problem kopplade till arbetet med att rensa bort plast till största del på 
resursbrist (tillexempel pengar saknas) (Figur 3). På denna fråga var flera svarsalternativ 
möjliga. Svårt att finna andra alternativ då plastleksakerna var portrensade angav 55 % som 
ett problem kopplat till arbetet och ytterligare 55 % angav att arbetet med att rensa bort plast 
var tidskrävande. 
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4 Diskussion 
 
Studien visar att den stora majoriteten av Sveriges kommuner och förskoleverksamheten 
inom Umeå kommun har kommit igång med arbetet att rensa bort plast i syfte att främja en 
giftfri förskola. Av de som deltog i undersökningen angav ≥ 85 % att de påbörjat ovanstående 
arbete. Studien visar även att antalet kommuner i Sverige som arbetar för att främja en giftfri 
förskola genom att reducera plast har ökat sedan 2014 (Naturskyddsföreningen 2015). Detta 
trots att svarsfrekvensen var något lägre vid denna studie jämfört med 
Naturskyddsföreningens undersökning från 2014 (Naturskyddsföreningen 2015). Denna 
studie visar att av Sveriges 290 kommuner har 42 % påbörjat arbetet med att rensa bort plast 
i syfte att främja en giftfri förskola, om antagandet görs att de utebliva svaren är nej-svar. Det 
är dock inte troligt att alla utebliva svar är nej-svar, så den faktiska siffran är sannolikt över 
42 %. Av kommunerna som deltog i studien angav endast 7 % att det inte påbörjat arbetet 
med att rensa bort plast. Det är dock svårt att applicera denna procentsats på de utebliva 
svaren, då det kan tänkas vara mer stimulerande att svara på enkäten om man i kommunens 
förskoleverksamhet påbörjat arbetet med att rensa bort plast. Här hade det varit intressant 
om svarsunderlaget varit större så att en tillförlitlig analys av orsak, till att dessa kommuner 
inte påbörjat arbetet med att rensa bort plast, hade kunnat göras. Detta hade varit av intresse 
för att i framtiden kunna stimulera även dessa kommuner att komma igång med arbetet att 
rensa bort plast i syfte att främja en giftfri förskola. 
 
Den stora majoriteten (>80%) av Sveriges kommuner och förskolor inom Umeå kommun 
som svarat på enkäterna angav att man antingen håller på att rensa bort plasten eller har 
rensat bort plasten (Figur 2). Pedagogerna inom Umeå kommun angav att man prioriterat 
att rensa bort gamla plastleksaker, vilket är i linje med vad tidigare studier förespråkat (Ning 
et al. 2016). Handlingsplaner för arbetet med en giftfri miljö på förskolan fanns enbart på var 
fjärde förskola inom Umeå kommun. En handlingsplan kan öka chanserna till ett mer 
långsiktigt arbete och kan vara till hjälp vid personalomsättning. För att öka chanserna till ett 
tillfredställande resultat på lång sikt skulle det även vara önskvärt om frågan prioriteras 
högre då kommunala upphandlingar till förskoleverksamheten görs, för att inte riskera att 
ohälsosamma ämnen återinförs. Idag arbetar ungefär hälften av Sveriges kommuner och 
Umeå kommuns förskoleverksamheter med denna fråga vid upphandling. 
 
Endast 37 % av de kommunerna som ansåg sig påbörjat arbetet med att rensa bort plast i sin 
förskoleverksamhet angav att de hade upplevt problem kopplat till detta arbete (Figur 3). Av 
de pedagoger inom Umeå kommun vars arbetsplatser påbörjat arbetet med att rensa bort 
plast ansåg samtliga att de upplevt problem kopplat till arbetet. Här angav 82 % av 
pedagogerna att problem med arbetet var kopplat till resursbrist (t.ex. pengar saknas), 
medan enbart 12 % av kommunerna angav detta som ett problem. Vad denna skillnad beror 
på är svårt att säga. Troligt kan vara att pedagogerna som arbetar praktiskt med frågan ser 
svårigheter och problem kopplat till arbetet på ett tydligare sätt än vad de som enbart sitter 
med planering och budget gör. Om så är fallet hade det varit önskvärt med en tydligare dialog 
mellan verksamhetsnivåerna (pedagogerna och de högsta cheferna inom förskolan). Ett 
annat tänkbart scenario kan vara att de ekonomiska förutsättningarna för denna fråga ser 
olika ut för olika kommuner. Om så är fallen kan förklaringen vara att förskoleverksamheten 
inom Umeå kommun generellt sett har mindre pengar för denna fråga än vad många andra 
kommuner har. 
  
I Umeå kommun hade majoriteten av de förskolechefer som ingick i studien fått information 
från miljö- och hälsokontoret angående kemikalier i barns vardag, och 3/4 av dessa hade 
startat arbetet med att rensa ut plast i anslutning till detta. Detta visar att kampanjen från 
miljö- och hälsokontoret påverkat utfallet, och att exponering av kemikalier och gifter från 
plaster har minskat på Umeå kommuns förskolor. Att information har en positiv effekt och 
kan verka som inspirationskälla stärks ytterligare av Naturvårdsverkets uppföljning av 
projektet Operation Giftfri Förskola som gjordes 2014 (Naturvårdsverket 2015). Även 
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pedagogerna i Umeå kommun uppskattar att arbetet med att rensa bort plast har gett goda 
resultat då 2/3 av plastleksakerna angavs vara bortrensade (Figur 4). 
 
Enligt resultatet från denna studie går arbetet med att rensa bort plast i syfte att främja en 
giftfri förskola åt rätt håll. Forskning kring plast och hormonstörande kemikalier har 
resulterat i att lagstiftningen som reglerar leksaksindustrin har skärpts i hand med att ny 
kunskap inom området presenteras (Kemikalieinspektionen 2011). Sannolikt är att 
forskningen kommer att fortsätta presentera ny fakta inom detta område även i framtiden. 
För att förskoleverksamheten ska kunna erbjuda en så giftfri miljö som möjligt krävs att 
arbetet för att främja en giftfri förskola aldrig upphör och att personalen håller sig 
uppdaterad då ny forskning presenteras. Om arbetet med att rensa bort plast inom 
förskoleverksamheten fortsätter kommer det förhoppningsvis resultera i att fler barn får en 
hälsosammare miljö på förskolan som motverkar hormonrelaterade sjukdomar och som 
främjar deras hälsa. (Butt, Stapleton och Wang 2011). 
 
4.1 Metoddiskussion  
Svarsfrekvensen har varit låg i samtliga tre enkätundersökningar. Enkäten Giftfri förskola – 
Sveriges kommuner hade svarsfrekvens på 45 %.  Giftfri förskola – Umeå kommun 
(förskolechef) hade svarsfrekvens på 32 % och Giftfri förskola – Umeå kommun (pedagog) 
hade svarsfrekvens på 15 %. Önskvärt att är att svarsfrekvensen är minst 60 % om resultatet 
skall kunna generaliseras till hela målgruppen (Moore 2002). Trots detta upplevdes den 
valda metoden för denna studie som ett bra val. Eventuellt hade en ändring gjorts angående 
metodval för enkäten Giftfri förskola – Umeå kommun (pedagog) då det var svårt att få in 
önskvärd svarsfrekvens. Ett bättre svarsunderlag hade varit möjligt att få in om personliga 
besök gjorts redan i studiens inledningsfas, med möjlighet för pedagogerna att fylla i enkäten 
i pappersformat. Det hade då funnits mer tid att besöka och undersöka fler förskolor än som 
nu blev fallet. Den låga svarsfrekvensen från pedagogerna kan möjligtvis förklaras som en 
korrelation med hög arbetsbelastning.  
  
Enkäterna hade även de justerats, om möjlighets getts i efterhand. Både frågor och 
svarsalternativ skulle kunnat formuleras på ett bättre sätt för att på så sätt kunnat få ut ett 
tydligare resultat. Problem kopplat till arbetet med att rensa bort plast togs inte upp i 
enkäten Giftfri förskola – Umeå kommun (förskolechef) vilket i efterhand känns synd. Hade 
möjlighet funnits att göra om enkäten hade det varit önskvärt att titta på denna fråga även ur 
förskolechefernas synvinkel för att på så sätt kunna dra ytterligare slutsatser. En brist i denna 
studie var att tidigare erfarenhet av att framställa enkäter inte fanns. Det finns flertalet 
felkällor till resultatet i denna studie. Utöver tidigare nämnda felkällor i form av låg 
svarsfrekvens samt brist på erfarenhet gällande enkätstudier, finns andra aspekter att ta 
hänsyn till. Att göra uppskattningar av olika slag är svårt, och en möjlig felkälla. Att 
tillexempel uppskatta hur mycket plastleksaker det finns idag är svårt i sig. Att uppskatta 
andelen plastleksaker för kanske två år sedan blir ännu svårare. Utöver dessa svårigheter 
med att få ett tillförlitligt svarsunderlag finns även den känslosamma aspekten att ta hänsyn 
till. Viljan att det ska blivit ”bättre” efter arbetet med att rensa bort plast, kan göra att 
resultatet överskattas. 
 
4.2 Slutsats 
Resultat från denna studie visar att trots att det finns problem kopplade till arbetet med att 
rensa bort plast inom förskoleverksamheten, så går arbetet åt rätt håll både i landet som stort 
så väl som på lokal nivå. Av Sveriges kommuner ansåg 42 % att de påbörjat arbetet ned att 
rensa bort plast, 94 % av förskolecheferna- och 93 % av pedagogerna inom Umeå kommun 
ansåg att de påbörjat arbetet med att rensa bort plast i syfte att främja en giftfri förskola. I 
linje med vad tidigare undersökningar visar (Naturvårdsverket 2015) verkar delgivning av 
information fungerat positivt och inspirerat till att arbetet med att rensa bort plast initierats 
och till stora delar genomförts på ett tillfredställande sätt. Detta är glädjande resultat inte 
minst med tanke på de hälsorelaterade aspekterna som reducering av hormonstörande 
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kemikalier medför (Ning et al. 2016). Förhoppningsvis leder detta till att fler barn får uppleva 
en bättre och mer hälsosam miljö under sin förskoletid, utan hormonstörande kemikalier. 
Detta i linje med Sveriges miljökvalitetsmål – Giftfri miljö. Barnen är det viktigaste vi har 
och dem ska vi ta hand om på allra bästa sätt!  
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Bilaga 1 – Checklista från miljö och hälsoskyddskontoret  

                                                                                Oktober 2015  

Minichecklista gällande kemikalier och städ i förskolan  
Kemikalier  
o 1. Rensa bort plastleksaker som känns klibbiga  
o 2. Rensa bort plastleksaker som luktar  
o 3. Rensa bort gammal avlagd elektronik   
o 4. Rensa bland utklädningsmaterial  
o 5. Se över skapande- och pysselmaterial  
  
Städ  
A. Kunskap om Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om städning i skola, förskola 
mm.  
B. Vetskap om vad som ingår i det avtal förskolan har med städbolaget.   
C. I egenkontrollprogram för förskolan framgår vad, hur och när det ska städas. Kom 
ihåg samtliga områden.  
D. Verksamhetens ytor är lätta att städa.  
E. Det finns en rutin för att kontrollera att lokalerna har tillräcklig städning.   
F. Det finns en rutin för hur ansvarig gör om städningen inte är tillräcklig.   
G. Det finns en rutin för att kontrollera att förskolan endast använder oparfymerade 
och allergivänliga hygien- och städprodukter



 
 

Bilaga 2 – Enkät ”Giftfri förskola -Sveriges kommuner” 
 
Giftfri förskola – Sveriges kommuner 
Denna enkät besvaras av ansvarig för förskoleverksamheten inom respektive kommun. Med 
vänliga hälsningar Lina Andersson 070-397 42 81  

1. Kommun: 

 
 

 
2. Har er kommun påbörjat arbetet med att rensa bort plast i syfte att främja en giftfri förskola? 
 Ja     Nej 

 
 
3. Om nej på fråga två, varför? 
Flera svarsalternativ är möjliga 
 Ointresse     Okunskap     Tidsbrist     Resursbrist     Övrigt 

 
 
4. Om ja på fråga två, i vilken mån? 
Flera svarsalternativ är möjliga 

 Håller på att utarbeta en 
handlingsplan     Håller på att rensa ut plasten     Informationsinsats -vägledning 

 Har utarbetat en 
handlingsplan     Har rensat ut plasten     

Arbetar med frågan då 
kommunala upphandlingar 
görs till förskoleverksamheten 

        
 

 
5. Om arbetet med att rensa bort plast är genomfört, har en uppföljning gjorts? 
 Ja     Nej 

 
 
6. Om arbetet inte har gått/går som planerat, vad kan det tänkas bero på? 
Flera svarsalternativ är möjliga 

 Ointresse     Okunskap     Tidsbrist     Resursbrist     
Samarbetsproblem 
(med t.ex. 
politiker/nämnd) 

    
Arbetet 
har gått 
som 
planerat 

                 
 

 
7. Övriga kommentarer:  
 
   

 

 

 

 
 



 
 

Bilaga 3 – Enkät ”Giftfri förskola -Umeå kommun (förskolechef)” 
 
Giftfri förskola – Umeå kommun (förskolechef)  
Denna enkät skall besvara av förskolechefen. Tack för din hjälp!  Mvh Lina 070-3974281 

1. Över hur många förskolor är du förskolechef? 
 1 st     2 st     3 st     4 st 

 
 
2. Har du fått informationen om "Giftfri förskola", från miljö- och hälsoskyddskontoret i Umeå 
som gavs ht 2015? 
 Ja     Nej 

 
 
3. Har förskolan/orna som du ansvarar över påbörjat arbetet med att rensa bort plast i syfte att 
främja en giftfri förskola?  
(om nej, svara enbart på fråga fyra) 
 Ja     Nej 

 
 
4. Om nej på fråga tre, varför? 
Flera svarsalternativ är möjliga 
 Ointresse     Okunskap     Tidsbrist     Resursbrist     Övrigt 

 
 
5. Om ja på fråga tre, för hur länge sedan påbörjades arbetet med att rensa bort plasten från 
förskoleverksamheten? 
 0-6 månader     7-12 månader     1-2 år     Mer än 2 år 

sedan 
 

 
6. Hur långt har arbetet fortskridit? 
Flera svarsalternativ är möjliga 

 Håller på att utarbeta en 
handlingsplan     Har rensat ut plasten     Arbetar med frågan då nya 

upphandlingar/inköp görs 

 Har utarbetat en 
handlingsplan     Håller på att rensa ut plasten    

 
 
7. Vad har ni prioriterat i arbetet med att rensat bort plast från er förskoleverksamhet? 
Flera svarsalternativ är möjliga 
 Alla plastleksaker     Handskar (vid t.ex blöjbyte)     Tallrikar 

 Gamla plastleksaker     Sovmadrasser     Pyssel-material 

 Mjuka plastleksaker     Vaxdukar    
 

 
8. Övriga kommentarer:  
 
   

 

 



 
 

Bilaga 4 – Enkät ”Giftfri förskola -Umeå kommun (pedagog)” 
 
Giftfri förskola – Umeå kommun (pedagog) 
Denna enkät skall besvaras av förskolepedagog/lärare. Tack för din hjälp! Mvh Lina Andersson 
070-397 42 81 

1. Har er förskola påbörjat arbetet med att rensa bort plast i syfte att främja en giftfri förskola? 
 Ja     Nej 
 

 
2. Om nej på fråga ett, varför? 
 
 

 
3. Om ja på fråga ett, hur stor andel av plastleksakerna uppskattar ni att ni rensat bort? 
 0 %     1-25%     25-50%     50-75%     75-100% 
 

 
4. Vad har ni prioriterat i arbetet med att rensat bort plast från er förskoleverksamhet? 
Flera svarsalternativ är möjliga 
 Alla plastleksaker     Handskar (vid t.ex blöjbyte)     Tallrikar 

 Gamla plastleksaker     Sovmadrasser     Pyssel-material 

 Mjuka plaster     Vaxdukar    
 

 
5. Vad bestod leksakerna av till största del innan utrensningen av plast? 
 Plast     Trä     Tyg     Metall 
 

 
6. Vad består leksakerna av till största del efter utrensningen av plast? 
 Plast     Trä     Tyg     Metall 
 

 
7. Finns det problem kopplade till arbetet? 
Flera svarsalternativ är möjliga 

 Tidskrävande     Kunskapsbrist     
Resursbrist 
(t.ex pengar 
saknas) 

    
Plast 
återinförs 
successivt 

    
Svårt att 
finna 
alternativ 

    Övrigt 

                 
 

 
8. Övriga kommentarer:  
 
   
 



 
 

Bilaga 5 – Övriga kommentarer  
 
Sveriges kommuner 
Arbetet pågår fortlöpande och i samarbete miljöansvarig i kommunen. 
Uddevalla är en EMAS-certifierad kommun och ett mål är Giftfri förskola. beställare och  
inköpare har utbildats.  
Att säga att plasten är utrensad är svårt/omöjligt, men alla madrasser är bytta, alla gamla   
plastleksaker byts ut allteftersom osv. 
Lidköpings kommun har en handlingsplan för Kemikaliesmart förskola. Där samverkar  
fastighet, städ, kost och pedagogisk verksamhet 
Utrensning sker fortlöpande utifrån handlingsplan Giftfri förskola. 
Vi tar små steg i taget. Mycket hänger ihop med att nybyggnationer av förskolor är på gång.  
Det är enklare att ta allt på en gång då. 
Kommunen har upphandlat konsultföretag som hjälper oss att ta fram en handlingsplan. 
Solna har påbörjat arbetet med en kemikaliesmart förskola. Råd finns och checklistor.  
Dessa följs upp i samarbete med miljö- och hälsoförvaltningen. Utbildningsinsatser har   
genomförts. 
Uppföljning sker i december 2017. 
Vi är under pågående process då våra leverantörsavtal ses över och förskolorna har fått en  
planeringskalender för vad om ska göras, en informationsbroschyr att dela ut till föräldrar 
och informationsbrev till personalen. Det är ett långsiktigt arbete då allt inte kan bytas ut  
på en gång. 
Vi var tidigt ute med denna information. Vi har varit på information i Sundyberg om 
giftbantning. 
Vi arbetar inte med begreppet gift fri miljö utan med minskad kemikaliebelastning. Vi har  
gjort analyser och påbörjat arbetet, handlingsplanen inväntar kommunens kemikalieplan  
2017. 
Vi har också fått in planer från övriga förvaltningar som vi har bifogat förskolans  
handlingsplan. 
Vi arbetar med giftfri förskola. Har haft en föreläsningsserie med ansvariga pedagoger på  
varje förskola. Arbetet håller på. Man måste ta några steg åt gången och inte slänga allt på  
en gång. Men inga inköp görs som inte följer våra riktlinjer. 
Utbildning chefer och inköpare nu i vår. Samtlig personal 1500) i höst. 
Ingen medveten satsning har gjorts med att rensa. Däremot vid inköp. 
Vi har arbetat aktivt med att giftbanta våra verksamheter 2016 och kommit långt men det är  
ett arbete som vi har fortsatt fokus på. 
Jag har svarat så som det passar bäst, men det finns ingen anledning att rensa bort plast  
generellt.  
Vi har med hjälp av miljöförvaltningen tagit fram vägledning till förskolorna.  
Läs gärna http://malmo.se/kemikaliesmartvardag. 
Barn & utbildning förv. började med utbildningsinsatser 2015.Efter det togs ett politiskt  
Beslut att rensa bort, informera, upphandlingskunskap och en kommunal handlingsplan.  
Det har dragit ut på tiden pg av långtidssjukskrivningar och omorganisation. I höst kör vi  
igång på bred front!  
Vi ska inte bara arbeta med förskolan. Lika viktigt/ känsligt med hormonstörande för tonåringar  
och de anställda i fertil ålder! Bra med fokus på förskola,men man glömmer bort de gravid och  
tonåringar i 10 -13 års ålder som har en mycket känslig  
period för dessa ämnen / Gittan Matsson skolornas miljösamordnare. 
Jag svarar för de kommunala förskolorna, finns ett övergripande arbete från  
utbildningsenheten som även vänder sig till privata. 
Hallstahammars kommun har haft kompetenskväll inom området för samtlig personal  
inom förskolan. En större medvetenhet finns bland förskolechefer och medarbetare. Viss  
plats har börjat att rensas ut och det är en större medvetenhet när nya inköps görs. Är i dialog  
med kommunens avtalsansvarig för att få en större försäkring i att det vi köper från våra  
leverantörer av material som förskoleverksamheten använder skall vara giftfritt. är också en  



 
 

kostnadsfråga så vi plockar bort och byter ut successivt. 
Ny sedan 1 vecka tillbaka, så jag hoppas att jag har koll på svaren men kan inget garantera till  
100%. 
Stegvis arbete eftersom mkt av det som rensats ut ska ersätts med bra alternativ. 
Vi har under 2017 uttalade krav kring att plocka bort just olika plastsaker/leksaker. Så under  
2017 kommer ett större arbete göras! 
Vi anser att vi kommit en bit på väg men har mycket kvar att lära ändå! 
förskolans verksamhet har inte kompetens och resurser att genomföra arbetet mot giftfri  
förskola. de medel som är avsatta är till för att bedriva utbildning och undervisning 
Plast behöver inte vara dåligt! Begreppet är så mycket vidare. 
Vi är skedet där vi håller på att arbeta fram en plan för giftfri förskola/skola 
Ser olika ut på förskolorna. Vi har 100 kommunala förskolor. Äldre förskolor som varit i gång i  
fleraår har samlat på sig mycket mer material som det tar tid att gå igenom. På våra nya  
förskolor har vi från början ett miljötänk och arbetar utifrån giftfri förskola/miljö. 
Arbetet måste få ta lång tid. I vårt fall inleddes det med kunskapshöjande för att sedan konkret  
börja rensa. Allt kan inte ske på en gång, bland annat pga av kostnader, utan måste ske på om  
på. 
Vi är inne i en andra utrensningsomgång då vi plockar bort alla leksaker av plats inköpta före  
2008. 
Vår kommun är med i ett tillsynsprojekt som handlar om giftfri förskola. Vi har börjat med att  
besvara en enkät, ser över plastleksaker. Upphandling stödjer arbetet. Vi har inte inlett arbetet  
med en handlingsplan men ser att vi kommer att behöva göra det, en plan för utfasning av  
material.  
Vi har ett stort fokus på att förändra miljöer och material och tänker en hel del kring det  
ostrukturerade materialet. 
Vi arbetar med en handlingsplan men den är ännu ett arbetsmaterial. 
Vi har inventerat både fristående och kommunala förskolor det saknas 2 av 39 därefter gör  
förskolorna en handlingsplan. Vi har haft informationsinsatser för alla pedagoger samt för 
intresserade föräldrar. 
Vid all nyanskaffning finns ett tänk om giftfri förskolan. Gamla plastleksaker resas bort löpande. 
Vi har precis startat och intresset är stort från förskolecheferna. Vi kommer att gå vidare med  
samma arbete i skolan efter att vi genomfört den första processen i förskolan. 
Håller på med en utrensning av platser och är nog till stora delar klara med detta, skall följas  
upp. 
Arbetet är svårt, då det är väldigt omfattande. 
Samtliga inom förskolan är medvetna om att det är ett viktigt förhållningssätt att vara medveten  
om vilka material som barnen får hantera. Vi har valt att kalla det för en kemikaliesmart förskola,  
eftersom helt giftfritt är, tyvärr svårt att få.  
Mycket beroende på att vi idag inte kan veta allt om de material som vi har kring oss. men vi kan  
lära oss och vi blir  
bättre. Vi har ett bra samarbete med miljö och hälsa som har kommit på  
uppföljningsinspektion. 
Arbetet hade kunnat gå fortare om det funnits ekonomiska medel att fördela för att snabbt byta  
ut saker. Nu får de  
gamla bytas ut succesivt om det inte är så att det uppmätts höga halter av kemikalier - då byts  
det direkt. 
Vi har kommit relativt långt i en giftfri förskola men har en del arbete kvar, så helt giftfria är vi  
inte än. 
Miljöavdelningen har gjort en inventering på alla förskolor som ligger till grund för den  
handlingsplan som håller på att utarbetas och vi avsätter investeringsmedel till att byta ut material  
på alla förskolor. 
Vi har valt att prata om hållbar förskola. När man säger Giftfri förskola blir vårdnadshavare oroliga  
och antar att vi har en giftig miljö i våra förskolor, vilket inte är fallet. 
 



 
 

Umeå kommun (Förskolechef) 
Har nyligen sedan tre veckot tillbaka tagit över ansvaret på två förskolor. Därav är svaren 
osäkra. 
 
Umeå kommun (Pedagog) 
Tar gärna emot mer hjälp i denna fråga! 
Efter infoträff från miljö- och hälsoskyddskontoret blev det en ”rivstart” på arbetet med att 
rensa bort plasten. Våran chef var väldigt offensiv, men det blev sedan en mer avvaktande 
inställning efter en tid och hela projektet avtog rätt snabbt. Kanske kopplat till ekonomiska 
bitar då det kostar en hel del app fylla upp tomma hyllor.  
Vi har bytt ut den giftiga plasten till mer miljövänliga alternativ som t.ex. naturgummi och 
”giftfri plast” All personal har tahit del av ”Kemikalier i barns vardag” från 
kemikalieinspektionen samt ”giftfria inköp – Sundbybergs stad” 
Godkänd plast har till viss del återinförts. 
Vi har följt Naturskyddsföreningens rekomendationer. Bl.a. har vi ränsat bort gammal och 
juk plast. På en del saker saknas årtal och tillverkningsland och då blir det svårt. 
Använder nyare plast, den gamla är slängd. 
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