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Non-toxic preschool - A study about parents awareness 
of chemicals in toys 

Emelie Hägglund 

Abstract  
Children are sensitive to exposure of chemicals that may affect reproduction, cause allergies 
and cancer. Therefore it is important to strive for a toxin-free environment both at home and 
in preschools. The purpose of the study was to identify products in pre-school containing 
harmful chemicals. Furthermore, the purpose was to investigate how aware parents of the 
children in preschools are about chemicals in toys. The study included six preschools in 
Vindelns municipality and the parents of the children at these preschools. Inventories were 
made in the preschools to check which products could contain harmful chemicals and a 
questionnaire was distributed to the parents. The results of the inventories showed that most 
preschools have started removing plastic products but toys that can contain harmful 
substances still exist. The results of the surveys showed that 67% of parents do not know the 
concept of non-toxic preschool. This can be interpreted as the fact that the parents in 
question generally have limited knowledge about chemicals in toys and their impact on 
children's health. Parents need more information to become more aware of what products 
they have for their children and all the preschools in Vindelns municipality need to have a 
common plan to follow to continue to phase out products that may contain harmful 
substances in order to have a healthier environment for the children. 
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1 Inledning  
 
Kemikalier har använts sedan lång tid tillbaka och dess skadliga effekter har oftast blivit 
kända först i efterhand (Rosander 2015). Allt eftersom har de skadliga ämnena begränsats i 
lagstiftning och idag finns ett flertal gemensamma lagar som reglerar användningen av 
kemikalier (Rosander 2015). Europeiska Unionen (EU) införde år 2007 en förordning under 
namnet REACH. Den handlar om registrering, utvärdering, godkännande samt begränsning 
av kemikalier och syftar till att skydda människors hälsa och miljön från risker med kemiska 
ämnen (1907/2006/EG, KemI 2015). Förordningen reglerar alla kemiska ämnen oberoende 
av hur och var de används. Det innebär att det inte endast är de industriella kemikalierna 
som omfattas utan även produkter som t.ex. rengöringsprodukter, kläder och leksaker 
(1907/2006/EG, KemI 2015). Huvudprincipen i förordningen är att kemiska ämnen som 
produceras eller importeras till EU överstigande ett ton ska registreras (1907/2006/EG, 
KemI 2015).  
 
År 2006 började direktivet, Restriction of the use of certain Hazardous Substances in 
Electrical and Electronic Equipment (RoHS-direktivet) att gälla inom EU, vilket omarbetades 
och den nya versionen trädde i kraft år 2013 (2011/65/EU, KemI 2018). Direktivet behandlar 
begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och reglerar 
användningen av tungmetaller och flamskyddsmedel i dessa produkter (2011/65/EU, KemI 
2018). De ämnen som finns reglerat i direktivet är kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, 
polybromerade bifenyler samt polybromerade difenyletrar. Under år 2019 kommer 
ytterligare fyra ämnen att läggas till i direktivet, dessa är dietylhexylftalat (DEHP), 
bensylbutylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) samt diisobutylftalat (DIBP), vilket är skadliga 
ftalater (2011/65/EU, KemI 2018). 
 
En EU-lagstiftning gällande kemikalier i leksaker kom år 2011 och kallas för leksaksdirektivet 
(2009/48/EG, KemI 2016). Direktivet handlar om leksakers säkerhet och att de inte får 
innebära någon risk för människors hälsa. Direktivet reglerar också bestämmelser om 
kemikalier, allmän säkerhet samt elsäkerhet (2009/48/EG, KemI 2016). I direktivet finns 
också specifika kemikaliekrav, bland annat finns förbud mot cancerframkallande ämnen och 
gränsvärden för emission från olika material. Den innehåller även krav på dokumentation, 
kemisk säkerhetsbedömning samt Conformité Européenne- märkning (CE-märkning) 
(2009/48/EG, KemI 2016). CE-märkningen innebär att den som tillverkat produkten 
garanterar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö-, och säkerhetskrav (Swedish Standards 
Institute 2018). Märkningen ska finnas på leksaker, finns ingen CE-märkning får leksakerna 
endast visas på mässor och utställningar och det måste framgå tydligt att de inte uppfyller 
kraven i direktivet (Swedish Standards Institute 2018).  
 
I Sverige antog riksdagen år 1999 15 stycken miljömål och sex år senare tillkom ytterligare ett 
(Miljömål 2018). De 16 miljömålen ska fungera som ett riktmärke i arbetet för att lösa de 
nationella miljöproblemen. Ett av dessa miljömål är giftfri miljö där definitionen är att 
varken människors hälsa eller den biologiska mångfalden ska påverkas eller hotas av ämnen i 
miljön som skapats av samhället (Naturvårdsverket 2018 a). Målet är att förebygga och 
minska spridningen av farliga ämnen så att halterna av dem ska vara i det närmaste 
obefintlig. Svårigheter med att uppnå målet är bland annat de långlivade ämnena som kan ge 
en påverkan under lång tid samt en ökad kemikalieproduktion som sker till följd av en ökad 
konsumtion (Naturvårdsverket 2018 a). Varje miljömål innehåller ett antal etappmål varav 
ett för giftfri miljö är att minska barns exponering för farliga kemikalier. Målet är att det ska 
fattas beslut om nya och befintliga regelverk samt andra styrmedel som gör att barns 
hälsorisker som finns på grund av kemikalier ska minskas (Naturvårdsverket 2018 b). Under 
året har reglerna blivit strängare och framsteg har gjorts men målet har ännu inte uppnåtts 
och bedömningen är att de inte nås inom uppsatt tid, d.v.s. fram till år 2020.  
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1.1 Hälsoskadliga ämnen 
Kemikalier tillsätts i produkter för att få önskvärda funktioner. Nästan alla produkter som 
används i vardagen innehåller hälsovådliga kemikalier som kan frigöras från produkterna 
och påverka miljön och människors hälsa negativt (Bergman et al. 2012). Undersökningar 
har visat att ett flertal av de kemiska ämnena som testats kan framkalla allergier, orsaka 
cancer eller reproduktionsstörningar (Bergman et al. 2013). En stor del av alla kemikalier är 
inte testade och därför är påverkan från dessa okänd. Det finns även liten kunskap om vad 
som händer när människan utsätts för flera ämnen samtidigt, en så kallad cocktaileffekt, 
eftersom forskningarna oftast sker på enskilda kemikalier (Bergman et al. 2012, Kortenkamp 
2007). Studier har visat att vissa kemikalier kan bli giftigare i kombination med andra ämnen 
(Bergman et al. 2012, Kortenkamp 2007), vilket gör att gränsvärden satta för enskilda 
kemikalier inte alltid är säkra i en miljö där de blandas med andra kemikalier (Bergman et al. 
2012).  
 
1.1.1 Ftalater 
Ftalater produceras i stora mängder och används som lösningsmedel samt för att öka 
flexibilitet i olika material som plaster (Beko et al. 2013). Produkter som kan innehålla 
ftalater är kläder, leksaker, lim och kosmetika. Ftalater kan frigöras eftersom de inte är 
kemiskt bundna till produkten och exponering sker genom absorption av huden vid 
direktkontakt, eller indirekt via förtäring eller inandning (Beko et al. 2013). Undersökningar 
har visat att barn har högre halt av ftalater än vuxna i sina kroppar och i vissa fall överskriver 
barn de tillåtna dagliga intaget (Ejaredar et al. 2015). På grund av att ämnet används i stor 
mängd i ett flertal produkter exponeras människor kontinuerligt vilket kan leda till 
hälsoeffekter. Ftalater är utvecklings- och reproduktivt toxiska ämnen (Beko et al. 2013) och 
det finns indikationer på att de kan påverka genital utveckling, sköldkörtelfunktion men även 
barns mentala och beteendemässiga utveckling (Engel et al. 2010).  
 
1.1.2 Bisfenol A 
Bisfenol A används i tillverkningen av polykarbonatplast och epoxi. Polykarbonatplast 
används i bland annat leksaker, vissa plastflaskor och matlådor medan epoxi används i 
elektronik och i skyddande ytbehandling på insidan av bland annat konservburkar. Vid höga 
temperaturer, surt eller basiskt pH kan bisfenol A brytas ned (Braun et al. 2009) och frigöras 
från produkterna. Exponeringen sker främst via intag av livsmedel (Calafat et al. 2008).  
 
Bisfenol A har egenskaper som gör att det bryts ner i kroppen och bioackumuleras därför inte 
(Rochester 2013, Calafat et al. 2008). Det är ett ämne som är klassat som hormonstörande då 
de har visat sig kunna binda till östrogenreceptorer. Många studier på djur har visat att 
ämnet har en negativ effekt på hälsan men det finns få studier som visar på effekter på 
människor (Rochester 2013 ). De studier som finns på människor rapporterar om negativa 
hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och reproduktionsstörningar. Hos 
barn har det även visats på samband mellan exponering och barnastma (Rochester 2013 ).  
 
1.1.3 Bromerade flamskyddsmedel  
Bromerade flamskyddsmedel tillsätts i produkter för att öka brandmotståndet. Produkter 
som plast, textilier och elektronisk utrustning innehåller detta ämne som migrerar relativt 
lätt (Linares et al. 2015, Sugeng et al. 2017). Barn exponeras genom inandning av förorenad 
luft, absorption av huden samt förtäring av förorenad mat (Sugeng et al. 2017). Observerade 
effekter av bromerade flamskyddsmedel är reproduktionsstörningar, nedsatt neurologisk 
utveckling (Linares et al. 2015), negativa effekter på intelligens samt beteendestörningar 
(Linares et al. 2015, Sugeng et al. 2017). 
 
1.1.4 Tungmetaller  
Elektrisk utrustning, nycklar och metalldetaljer på kläder kan innehålla toxiska tungmetaller 
som bly, kvicksilver och kadmium. Kadmium stannar i kroppen eftersom det lagras i 
njurarna, vilket kan leda till försämrad njurfunktion. Studier visar att exponering av 
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kadmium påverkar skelettet genom frakturer och benskörhet men det är också klassat som 
ett cancerframkallande ämne (Järup 2003).  
 
Bly är toxisk metall som också ackumuleras i skelettet, men kan även finnas i blodet bundet 
till röda blodkroppar. Foster och små barn är mer känslig för bly än vuxna då deras hjärna 
inte har utvecklats färdigt (Järup 2003). Låga doser av bly kan därför leda till hjärnskador 
och en minskad intellektuell kapacitet hos barn. Metallen är också klassad som 
reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande (Järup 2003).  
 
Oorganiskt kvicksilver kan omvandlas till organiska föreningar som metylkvicksilver vilket är 
ett mycket stabilt ämne som kan ackumuleras i näringskedjan. Kvicksilver kan ge skador på 
hjärnan och det centrala nervsystemet (Järup 2003).  
 
1.2 Barn och kemikalier  
Hur stor påverkan kemikalier har beror på exponering samt vid vilket utvecklingsstadium det 
sker under. Barn kan påverkas redan under fosterstadiet genom moderns blod men även 
spädbarnsåren och tidig barndom är en kritisk period då hjärnan och organen utvecklas 
(Grandjean och Landrigan 2014). Under denna period kan kemikalier orsaka skador redan 
vid låga doser, som skulle ha liten eller ingen negativ effekt hos en vuxen (Grandjean och 
Landrigan 2014). Kemikalierna skadar den utvecklande hjärnan och frekvensen av diagnoser 
som autism, hyperaktivitet, dyslexi och andra kognitiva störningar hos barn har ökat under 
de senaste decennierna (Grandjean och Landrigan 2014). Barn är också mer utsatta eftersom 
de på grund av sitt beteende får i sig mer kemikalier (Sugeng et al. 2017, Bergman et al. 
2013). De kryper nära golvet där det kan finnas mycket damm och de suger på produkter 
vilket gör att de får i sig skadliga ämnen. Dessutom får barn i sig mer kemikalier än en vuxen 
då de har en högre andningsfrekvens (Sugeng et al. 2017), har större hudyta i förhållande till 
volym och äter mer i förhållande till sin kroppsvikt än vad en vuxen gör (Bergman et al. 
2013). 
 
1.3 Arbetet för en giftfri miljö i förskolan 
Naturskyddsföreningen startade år 2013 arbetet med en giftfri förskola genom projektet 
operation giftfri förskola (Dahl och Hedfors 2015). Meningen med projektet är att minska 
miljögifterna som barn på förskolan utsätts för. Detta görs genom att undersöka vilka farliga 
ämnen som finns och byta ut de produkterna samt informera föräldrar, personal och 
politiker (Dahl och Hedfors 2015). Naturskyddsföreningen gjorde en enkätundersökning år 
2014 som visade att ungefär hälften av landets kommuner startat ett arbete med giftfri miljö i 
förskola (Dahl och Hedfors 2015). Två år senare gjordes en uppföljning av enkäten med 
resultatet att närmre 70 % av landets kommuner har eller ska påbörja ett arbete för en miljö 
fri från skadliga ämnen i förskolan (Bohman och Hedfors 2017).   
 
Vindelns kommun är en av de kommuner som inte påbörjat något arbete med giftfri förskola. 
Kommunen har varit på tillsyn på förskolorna och rekommenderat att de förbättrar arbetet 
med kemikalier, men inte ställt några krav på när detta ska ske. De förbättringsområden som 
rekommenderades var gemensamma för nästan alla förskolorna. Dessa områden var bland 
annat att byta ut gamla madrasser och kuddar som är inköpta innan 2007 för att minska 
risken att de innehåller skadliga flamskyddsmedel. Förskolorna ska också ta fram en 
inköpsguide för kemikaliesmarta inköp samt inventera produkter och material i 
verksamheten som kan innehålla kemikalier. Utifrån inventeringen ska förskolan upprätta en 
plan för vad som bör bytas ut och ersättas av giftfria alternativ. 
 
1.4 Syfte  
Syftet med studien är att inventera produkter på de sex förskolorna i Vindelns kommun som 
kan innehålla skadliga kemikalier samt att undersöka medvetenheten hos föräldrarna till 
barnen i dessa förskolor. 
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1.5 Frågeställningar  
- Hur medveten är föräldrarna till barnen på förskolorna om gifter i leksaker?  
- Finns det någon skillnad i medvetenhet hos föräldrarna beroende på ålder, kön eller 
utbildningsnivå?  
- Arbetar personalen på förskolorna i Vindelns kommun i dagsläget med att rensa och fasa ut 
leksaker som kan innehålla skadliga ämnen och hur långt har de kommit?  
- Finns det svårigheter för förskolorna i Vindelns kommun att uppnå en giftfri miljö?  
 
1.6 Avgränsning 
Studien avgränsas till leksaker som plastleksaker, skapande material och leksaker i form av 
uttjänt elektronik och liknande. 
 
 
2 Metod  
 
Studien inleddes med att ta kontakt med förskolorna i Vindelns kommun för att boka tid för 
inventeringarna. En checklista (Bilaga 1) utformades och det som kontrollerades var bland 
annat förekomst av uttjänt elektronik, plastleksaker tillverkade före 2007, metallprodukter, 
skapande material som lera, målarfärg, lim och smink. Inventeringarna på de sex förskolorna 
gjordes under en vecka och personalen intervjuades utifrån sammanställda frågor (Bilaga 1). 
 
För att mäta föräldrarnas medvetenhet och kunskaper om giftfri miljö utformades en enkät 
(Bilaga 2). Enkäten lämnades ut till samtliga sex förskolor i Vindelns kommun som delade ut 
den till föräldrarna. En förskola valde att bifoga enkäten i deras veckobrev medan resterande 
förskolor valde att lägga den på barnens hylla. Enkäten innehöll tolv frågor som bland annat 
handlade om vilken typ av leksaker barnen har hemma och om föräldrarna tänker på 
miljömärkning och liknande vid nyinköp, men även ålder, kön och utbildning efterfrågades 
(Bilaga 2). Elva av frågorna hade fasta svarsalternativ medan en fråga var öppen. Föräldrarna 
fick ca tio dagar på sig att svara på enkäten och sedan åkte jag ut till förskolorna för att hämta 
de som var besvarade, vilket blev 48 stycken. Enkäterna sammanställdes för att kunna 
analysera resultatet vidare.  

För att se om det fanns en signifikant skillnad i föräldrarnas medvetenhet beroende på kön, 
ålder, utbildning gjordes ett χ2-test. Ett χ2-test är en hypotesprövning som gör att det går att 
statistiskt säkerställa en skillnad, detta görs genom att jämföra de observerade frekvenserna 
med de förväntade frekvenserna. En nollhypotes formulerades till att det inte fanns någon 
skillnad i medvetenhet beroende på ålder, kön eller utbildningsnivå samt en mothypotes som 
innebar att det fanns en skillnad i medvetenhet beroende de olika alternativen. För att tolka 
testet beräknades antal frihetsgrader för att få fram ett kritiskt värde. Om det observerade 
värdet var högre än det kritiska värdet kunde nollhypotesen förkastas. Signifikansnivån 
sattes till 0,05 (Körner och Wahlgren 2015). 
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3 Resultat  

3.1 Enkätstudien  
 
Totalt svarade 48 stycken föräldrar på enkäten som delades ut varav 12 var män och 36 var 
kvinnor. Av de svarande så är det en tredjedel som kände till vad operation giftfri förskola 
står för. Det fanns ingen signifikant skillnad i kännedom i denna fråga beroende på kön, 
ålder eller utbildning.  
 
På enkätfrågan angående inköp av nya leksaker och textilier och om de valde ekologiska 
och/eller miljömärkta produkter svarade drygt hälften av föräldrar att de gör det sällan eller 
inte vet (Figur 1). Fyra av tio föräldrar tänkte oftast på om det var miljömärkt och 4% svarade 
att de alltid gjorde detta. En fjärdedel av männen svarade att de oftast tog hänsyn till 
märkning vid inköp och lika många att de sällan gjorde detta (Figur 1). Hälften av männen 
svarade att de inte visste om de valde miljömärkt eller inte (Figur 1). Hälften av kvinnorna 
köper oftast eller alltid ekologiska och/eller miljömärkta leksaker och textilier medans drygt 
en tredje del svarade att de sällan köper dessa produkter och resterande visste inte (Figur 1). 
Ingen man eller kvinna svarade att de aldrig köper sådana produkter. I denna fråga fanns det 
en signifikant skillnad mellan män och kvinnor (χ2-test, p<0,05).  
 

 
Figur 1. Andel män och kvinnor som väljer ekologiska och/eller miljömärkta leksaker och textilier. 
 
Drygt 60% av de svarande hade högskoleutbildning och resterande antingen 
grundskoleutbildning eller gymnasieutbildning (Figur 2). Fyra av tio som hade grund- eller 
gymnasieutbildning svarade att deras barn inte leker med leksaker som är tillverkade före år 
2007 och lika många svarade motsatsen medans resterande svarade att de inte visste (Figur 
2). Av de med högskoleutbildning svarade 47% nej och 53% svarade ja (Figur 2). Det fanns en 
signifikant större andel barn till högskoleutbildade som lekte med leksaker tillverkade innan 
2007 (χ2-test, p<0,05). Övriga enkätfrågor fanns ingen signifikant skillnad med avseende på 
utbildningsgrad.  
 
På enkätfrågan gällande om de köper leksaker som är tillverkade inom Europa var det 44% 
som oftast eller alltid gjorde detta och drygt hälften av föräldrarna som svarade att de inte 
vet. Det fanns ingen skillnad i denna fråga beroende på kön, ålder eller utbildning.  
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Drygt 80% av de svarande angav ålder som hade ett spann mellan 18 och 47 år, Föräldrarna 
delades in två åldersgrupper med spannet 18-33 år respektive 34-47 år. Resultatet av χ2-
testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i medvetenhet beroende på ålder i 
någon av enkätfrågorna.  
 

 
Figur 2. Andel gymnasie- och grundskoleutbildade och högskoleutbildade som svarat på frågan om deras barn 
leker med plastleksaker från tidigare än år 2007. 
 
3.2 Förskolorna i Vindelns kommun 
Två tredjedelar av förskolorna i Vindelns kommun hade initierat arbetet med att rensa ut 
produkter skadliga för barns hälsa. Övriga förskolor hade inte aktivt rensat ut hälsofarliga 
produkter, men gjorde miljömedvetna inköp. 
 

 
Figur 3. Andel förskolor i Vindelns kommun där olika material och produkter förekommer.  
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På fyra av förskolorna fanns plastleksaker varav vissa av mjukplast tillverkade innan 
REACH-avtalet 2007 och på en förskola fanns det plastleksaker ända från 1980-talet (Figur 
3). Övriga förskolor hade enbart nyare plastleksaker eftersom de antingen gjort utrensning 
eller att förskolan är relativt nystartad med nyinköpta leksaker. Leksaker som luktade 
plast/parfym eller var kladdiga fanns inte på någon av förskolorna då produkterna antingen 
rensats bort eller aldrig hade funnits (Figur 3).  
 
Tre av förskolorna hade kvar produkter i metall och leksaker i skumgummi vilket övriga 
förskolor hade kasserat (Figur 3). Uttjänt elektronik användes som leksaker på två av 
förskolorna medan resterande förskolor hade avlägsnat sådana produkter från verksamheten 
(Figur 3). På fyra av förskolorna användes utklädningskläder som inte var anpassade för barn 
och de övriga förskolorna hade relativt nyinköpta kläder tillverkade för barn (Figur 3).  
Samtliga förskolor hade teatersmink och använde målarfärg eller lim som var vattenbaserat. 
På två av förskolorna fanns någon form av modellera medan de andra förskolorna tillverkade 
egen lera till barnen (Figur 3).  
 
Endast en förskola ansåg att det inte fanns några problem med att uppnå en giftfri förskola. 
Resterande förskolor svarade att tid, pengar, kunskap och osäkerhet var svårigheter för 
arbetet med att reducera skadliga kemikalier i verksamheten. Ett annat problem som fanns 
enligt personalen var de saker som de inte kunde påverka, bland annat de barnen själva hade 
med sig och städningen. 
 
 
4 Diskussion  
  
Majoritet av föräldrarna kände inte till begreppet giftfri förskola, vilket kan tolkas att de 
tillfrågade föräldrarna generellt har en begränsad kunskap om kemikaliers inverkan på barns 
hälsa. Detta kan innebära att hemmiljön innehåller kemikalier som kan påverka barnen 
negativt. Barnen utsätts således för skadliga kemikalier dygnet runt som kan påverka 
kroppen vid låga doser (Rosander 2015). Eftersom barn är känsligare än vuxna kan detta få 
konsekvenser för mental utveckling och därmed inlärningsförmåga (Klar et al. 2012). Risken 
ökar också för t.ex. reproduktionsstörningar och att utveckla cancer (Rosander 2015).     
 
Denna studie visar på små skillnader i medvetande beroende på ålder, kön eller 
utbildningsnivå. En signifikant skillnad mellan män och kvinnor observerades i frågan 
angående miljömärkningar vid inköp. Skillnaden kan i detta fall bero på att det vanligtvis är 
kvinnorna som gör inköpen bland de tillfrågade föräldrarna och därmed är mer medveten om 
de val som görs vid inköpen. Att kvinnor är mer miljömedveten än män stödjs av en studie 
gjord av konsultbolaget William Sale Partnership (WSP) där syftet var att mäta allmänhetens 
kunskaper och attityder till vägar mot ett hållbart samhälle (Carlsson, Hammarberg och 
Hultin 2015). Resultatet visade att kvinnor generellt var mer positivt inställd till miljöfrågor 
och de kunde tänka sig att köpa miljövänliga produkter även om dessa är dyrare (Carlsson, 
Hammarberg och Hultin 2015).  
 
Merparten av föräldrarna angav att de sällan eller inte visste om de gjorde inköp av 
miljömärkta/ekologiska produkter till sina barn. Resultatet kan avspegla att kunskap hos 
föräldrarna är otillräcklig för att göra medvetna val för att deras barn ska exponeras minimalt 
för kemikalier. En annan möjlighet är att personerna inte intresserar sig för detta och därför 
inte reflekterar över eller söker efter produkter med miljömärkningar. För att motverka detta 
krävs mer information till föräldrarna. Kommunen och skolorna skulle kunna informera och 
tydliggöra varför det är bättre med miljömärkta/ekologiska produkter till barnen. 
Informationen kunde ges på föräldramöten eller liknande och inkludera de vanligaste ämnen 
som barn exponeras för och vilka effekter dessa har. Genom att vara mer informerad är 
chansen större att föräldrarna gör ett medvetet val.  
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En skillnad mellan utbildningsnivå fanns i frågan gällande användningen av plastleksaker 
tillverkad tidigare än 2007. Andelen högskoleutbildade som låter barnen leka med 
plastleksaker tillverkade före 2007 är högre än de som inte tillåter det. Det är också större 
andel högskoleutbildade som svarat ”ja” än grund- och gymnasieutbildade. Alla föräldrarna 
med högskoleutbildning tog ställning i frågan medan fyra gymnasie- och 
grundskoleutbildade svarade ”vet inte”. Detta kan tolkas som att personerna inte är 
medveten och det är möjligt att dessa ingår i svarsgruppen ”ja”. Hade detta varit fallet skulle 
ingen signifikant skillnad som beror på utbildning finnas (χ2-test, p<0,05).  
 
Skillnaden som hittades kan bero på att de högskoleutbildade har kvar leksaker från 
eventuella tidigare barn. Detta kan grunda sig i att föräldrarna vill återanvända och att inte 
kasta leksaker som fungerar. Vidare kan resultatet bero på att föräldrarna köpt leksaker 
begagnat eller på loppis. Begagnade leksaker är viktiga att kontrollera då produkterna kan 
vara gamla och tillverkade utanför Europa, vilket gör att det finns en risk att de innehåller 
skadliga ämnen (Dahl och Norin 2014).  
 
Enligt enkätfrågan vet övervägande antal föräldrar inte om leksaker som köps till hushållet är 
tillverkade i Europa. Detta kan som tidigare förklaringar vara ointresse eller brist på 
kunskap.  Många leksaker tillverkas i Kina samt länder i Asien, en stor del av leksakerna 
uppfyller inte kraven för att få säljas i Europa då deras kemikalielagar inte är lika hårda (Dahl 
och Norin 2014). Vilket kan innebära att leksakerna innehåller kemikalier som idag är 
reglerade i europeisk lagstiftning. Detta kan t.ex. vara skadliga ftalater som nu är förbjudna 
eller för höga halter av bland annat bly, bromerade flamskyddsmedel och bisfenol A. 
Eftersom många kemikalier liknar kroppens hormoner gör detta att de påverkar 
hormonsystemet och kan leda till negativa hälsoeffekter som cancer och 
reproduktionsstörningar (Rosander 2015). 
 
4.1 Inventering på förskolorna   
Barns exponering av kemikalier bör reduceras i möjligaste mån för att minska risken för 
fysiologiska förändringar. Det är därför glädjande att se att en klar majoritet av förskolorna i 
Vindelns kommun initierat arbetet med detta trots att inga påtryckningar har skett från 
kommunledningen.  
 
Det skiljer sig mellan avdelningarna i hur mycket leksaker som har rensats bort. På en 
förskola är en avdelning relativt nystartad och har nästan bara nyinköpta leksaker medan 
äldre leksaker dominerar på ursprungsavdelningen. Orsaken till skillnaden var att 
personalen har en avdelning där de huvudsakligen arbetar och arbetet med att reducera 
leksaker som kan innehålla skadliga ämnen sker olika i arbetsgrupperna. Detta avspeglar 
problemet med avsaknaden av centrala styrdokument och gemensamma mål för att uppnå en 
giftfri förskola i Vindelns kommun. En annan negativ följd av bristande styrning är att 
personalen kan uppleva att en giftfrimiljö inte är något som behöver prioriteras i arbetet. 
Dessutom är budget och personalstyrkan fortfarande densamma vilket gör att det inte finns 
tid eller pengar att avvara till en utrensning. Förutom tid och pengar ansåg personalen att 
bristande kunskap var ett problem för att uppnå en giftfri förskola. Bristande kunskap om 
leksakernas innehåll och var det finns information om innehållet skapar en osäkerhet som 
kan leda till att leksaker som bör kasseras istället blir kvar och tvärtom. Troligt kan 
osäkerheten leda till att utrensningen av leksakerna helt uteblir.  
  
De främsta problemområdena på förskolorna i Vindelns kommun är gammal plast där vissa 
plastprodukter saknade CE-märkning. Fokus vid utrensning bör därför vara på alla äldre 
plastleksaker men främst de i mjukplast och de utan CE-märkning. Äldre plastprodukter 
innebär de som är tillverkade före år 2007 vilket var året REACH trädde i kraft och därmed 
förbjöd de farligaste ftalaterna i leksaker (KemI 2015), Vissa ftalater är hormonstörande och 
kan därför påverka hormonsystemet, fortplantningsförmågan och risken att barnen drabbas 
av beteendestörningar som t.ex. ADHD ökar i samband med exponering (Engel et al. 2010).  
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Positivt var att ingen förskola hade kvar plastleksaker som luktade eller var kladdiga som kan 
vara tecken på att det avges farliga ftalater.  
 
Förskolorna bör även kontrollera om uttjänt elektronik används som leksaker, sådana 
produkter är inte tillverkade för barn och innehåller skadliga ämnen som flamskyddsmedel 
samt tungmetaller som bly och kadmium vars gränsvärden finns reglerat i RoHS-direktivet 
(KemI 2018). Bromerade flamskyddsmedel kan ge effekter på reproduktionsorganen och kan 
även påverka minnet och inlärningen hos barnen (Linares et al. 2015, Sugeng et al. 2017). Bly 
skadar nervsystemet och skadan blir störst i tidig barndom och barnen riskerar en hämmad 
utveckling samt en lägre intellektuell kapacitet när leksaker som innehåller bly finns kvar 
(Järup 2003). Dessa produkter bör rensas ut för att minska riskerna för barnen att drabbas 
av hälsoeffekter till följd av kemikalier.   
 
Endast en förskola ansåg att det inte fanns några problem att uppnå en giftfri förskola trots 
att samma förskola inte aktivt påbörjat någon utrensning. Medvetna inköp av leksaker var 
anledningen till varför det ansågs vara problemfritt. I och med medvetna inköp sker en sorts 
rensning när de gamla leksakerna går sönder och slängs. Detta innebär att det kan ta väldigt 
lång tid innan alla leksaker som innehåller skadliga ämnen ersatts. En annan förskola valde 
att använda de gamla leksakerna utomhus fram tills dessa var utslitna och kunde kasseras. 
Detta koncept innebär att leksaker som fortfarande fungerar inte slängs och de skadliga 
ämnena i leksakerna läcker inte ut till inomhusmiljön där kemikalierna kan ansamlas i 
dammet (Larsson et al. 2018). Genom att använda leksakerna utomhus blir inomhusmiljön 
bättre och leksakerna får en längre livslängd, vilket är positivt då vissa miljögifter ökar till 
följd av en ökande konsumtion. Minskad konsumtion genom återanvändning av leksaker 
utomhus bidrar till en minskad spridning av farliga ämnen som bidrar till att miljömålet 
”giftfri miljö” inte lättare kan uppnås (Naturvårdsverket 2018 a).  
 
Problemet med att använda de gamla leksakerna utomhus är att barnen fortfarande kan 
exponeras för de skadliga ämnena som leksakerna avger. Mest problematiskt är det under 
sommaren eftersom ökande temperaturer ökar exponeringen för bland annat ftalater (Pilka 
et al. 2014).  I Operation giftfri förskola ingår även utomhusmiljön där de rekommenderar att 
kontrollera och rensa bort produkter som kan innehålla skadliga ämnen, t.ex. gungor gjorda 
av bildäck (Dahl och Norin 2014). En fördel med leksaker utomhus är att luftombytet är 
stort, vilket innebär att halterna av skadliga ämnen barnen utsätts för ofta är lägre än 
inomhus (Klar et al. 2012). Det är därför viktigast att börja kontrollera inomhusmiljön, men 
på sikt även fasa ut alla gamla leksaker utomhus. 
 
Arbetet med att fasa ut produkter på förskolorna måste pågå regelbundet för att minska 
risken att återföra skadliga ämnen till verksamheten igen. I Vindelns kommun är det en 
förskola som rensar en gång om år i samband med terminsstart medan de andra förskolorna 
rensade oregelbundet och slumpmässigt. För att underlätta arbetet bör ett beslut tas om att 
arbeta med giftfri förskola och utforma en handlingsplan som gör att arbetet blir mer 
långsiktigt samt stärka samarbetet genom ett gemensamt mål. Sker ingen utrensning av 
produkter som kan innehålla skadliga ämnen bidrar det till en sämre inomhusmiljö. Detta 
kan öka barns risker för att drabbas av hormonrelaterade sjukdomar. Eftersom 
cocktaileffekten är okänd och barn är mer mottaglig för kemikalier (Rosander 2015) så bör 
barns exponering för skadliga ämnen hållas låg.  
 
4.2 Metoddiskussion  
Det exakta antalet enkäter som delades ut är inte beräknat, detta eftersom personalen på 
förskolorna, främst i byarna, hjälpte till med utdelningen för att samtliga familjer skulle nås. 
Totalt fanns ca 150 barn inklusive syskon. Målet var att få in minst 50 enkäter och det slutliga 
antalet blev 48 besvarade enkäter. Detta får anses som ett bra resultat. Ett alternativ hade 
varit att stå på plats och dela ut enkäterna till föräldrarna. Möjligheten att få in fler svar 
kanske hade varit större och det skulle ha gett möjligheten att ställa eventuella följdfrågor. 
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Problemet med denna metod var att fyra av förskolorna ligger utanför Vindeln och att 
föräldrarna hämtar barnen vid olika tider under dagen. Det hade inneburit att många dagar 
skulle spenderats på förskolorna för att vänta på föräldrarna och med den tidsramen som 
fanns valdes denna metod bort.  
 
Enkätens utformning var enkel och kort för att få in så många svar som möjligt. Fler frågor 
hade troligtvis lett till färre svar. Vid sammanställningen av enkäten upptäcktes ett 
missförstånd där en del föräldrar svarat barnets ålder istället för sin egen. Enkäten hade 
kunnat utformas annorlunda bland annat genom att utesluta svarsalternativet ”vet inte” för 
att få fler att ta ställning. Nackdelen med detta skulle vara att färre svarar på enkäten 
eftersom de anser att inget svarsalternativ passar och att det inte hade riktigt avspeglat 
sanningen.  
 
Vid inventeringarna användes en checklista (Bilaga 1). På checklistan utformades en punkt 
angående CE-märkning på leksakerna samt ungefär hur stor andel av leksaker som var CE-
märka i verksamenheten. Denna punkt var svår att kontrollera och uteslöts vid 
inventeringarna. Svårigheten bestod i att många leksaker har CE-märkningen på 
originalförpackningen som i de flesta fall har kastats bort. Vid besöken på förskolorna 
framförde personalen en önskan om att få ta del av resultatet och vad de skulle prioriteras vid 
utrensning. Därför utformades en lista med tips på samt en checklista (Bilaga 3).  
 
Studien hade kunnat utökas, speciellt för att undersöka orsaken till varför föräldrarna väljer 
som de gör vid inköp. Studien hade även kunnat inkludera fler områden i inventeringen som 
t.ex. byggnaden, utomhusmiljön, tvätt, städ, köksutrustning, återbruksmaterial eller 
undersökt rutiner vid inköp.  
 
4.3 Slutsats 
Resultatet från denna studie visar att 67% av föräldrarna inte känner till begreppet giftfri 
förskola. Detta kan tyda på att de tillfrågade föräldrarna generellt har en begränsad kunskap 
om kemikalier i leksaker och deras inverkan på barns hälsa. Det finns ingen skillnad som 
beror på ålder. Däremot observerades skillnader i medvetenhet hos föräldrarna beroende på 
kön och utbildning. Skillnaden mellan män och kvinnor observerades i frågan om de köpte 
miljömärkning/ekologiska produkter medan skillnaden mellan högskoleutbildade och 
grund-/gymnasieutbildade var i frågan om deras barn leker med produkter tillverkade före år 
2007. Föräldrarna bör få mer information vid föräldramöten eller andra kontakter med 
förskola och skola om vilka effekter kemikalierna kan ha på barnen och varför vissa 
produkter är bättre än andra. Detta för att de ska bli mer medveten om vilka produkter de 
har och köper till sina barn för att minska exponering av kemikalier med negativa 
hälsoeffekter. 
 
Majoriteten av förskolorna i Vindelns kommun har påbörjat ett arbete med att reducera 
produkter som kan innehålla skadliga kemikalier. Förskolorna har kommit olika långt i 
arbetet vilket delvis kan bero på att inget krav är ställt från kommunen. Andra orsaker är tid, 
pengar, brist på kunskap samt meningsskiljaktigheter i personalgruppen. För att uppnå en 
giftfri förskola måste arbetet med att rensa ut produkter som kan innehålla skadliga ämnen 
pågå kontinuerligt. Detta för att minska risken att skadliga ämnen återkommer in i 
verksamheten. För att underlätta arbetet bör kommunen ställa krav på förskolorna och ett 
gemensamt mål sättas upp samt upprätta en handlingsplan. Lyckas förskolorna med att 
rensa bort leksakerna som kan innehålla skadliga ämnen resulterar de i en bättre miljö för 
barnen samt minskar risken att de drabbas av hälsorelaterade sjukdomar till följd av 
kemikalier. 
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Bilaga 1 – Checklista för inventeringar på förskolorna 
Checklista:   
Förskola och avdelning    
Antal avdelningar____ 
Antal barn på avdelningen/förskolan:______ 
 
 
     JA NEJ 
Ger föräldrar leksaker till skolan     
 
Är leksakerna CE-märkta?      
CE-märkta leksaker (ungefär andel, %):_________ 
 
Finns leksaker som är äldre än 2007      
 
Äldre mjuka plastleksaker     
(mjuka/halvmjuka) 

Leksaker som luktar (plast eller parfym):    

Plastleksaker som känns kladdiga i sig själva    
 
Uttjänt Elektronik (tangentbord, telefoner m.m)    
 
Metallsmycken, nycklar      
 
Utklädningsgrejer      
(Väskor, skärp, skor av plast, smycken) 

Smink/teatersmink som leksak     

Leksaker i skumgummi      
(byggklossar, pusselmattor) 
 
Används modellera, plastlera (typ Cernit)    
lekmassa eller slime 

Används icke vattenbaserad målarfärg/lim    

 
 

• Har ni börjat arbeta för en giftfri miljö? – hur? Varför jobbar ni inte med detta 
om så skulle vara fallet? 

• Finns det några svårigheter för er att uppnå en giftfri förskola?  
• Har du som förskolelärare något ansvar för inköp av leksaker?  
•  Har ni för vana att kontrollera CE-märkning och andra märkningar?  



 

  

Bilaga 2 – Enkät till föräldrar  

Giftfri förskola— enkät till föräldrar  
 
1. Känner du till naturskyddsföreningens arbete med ”operation giftfri 
förskola” ?  

 Ja  Nej  
 
2. Vet du vad CE-märkning står för?  
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
3. Köper du leksaker som är tillverkade inom Europa?  

 Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig  Vet inte  
 
 
4. Köper du ekologiska och/eller miljömärkta leksaker och textilier?  

 Alltid  Oftast   Sällan   Aldrig  Vet inte 
 
 
5. Har barnet plastleksaker som är från 2007 eller tidigare?  

 Ja  Nej  Vet inte 
 
 
6. Leker barnet med mjuka plastleksaker som är klibbiga/hala eller luktar 
starkt? 

 Ja  Nej  Vet inte  
 
 
7. Använder barnet gammal elektronik som leksaker t.ex. uttjänta telefoner, 
tangentbord, kameror osv?    

 Ja    Nej    
 
 
8. Använder barnet saker som inte är tillverkade för barn t.ex. 
utklädningskläder, väskor och skor av konstläder, oäkta metallsmycken eller 
nycklar m.m.?  

 Ja  Nej 
 
 
9. Ålder:____ 
 
10. Kön:  

 Man   Kvinna 
 
11. Utbildningsnivå: 

 Grundskola 
 Gymnasieutbildning 
 Högskola/universitetsutbildning 

 
12. Övriga synpunkter eller kommentarer:  



 

  

Bilaga 3 – Tips till förskolorna vid utrensning av leksaker samt förslag på 
Checklista 
 
Saker att tänka på när ni rensar bland era leksaker:  
 

• Plastleksaker: Prioritera att rensa bort leksaker gjort i mjukplast (allt mjukare än 
lego-bitar) som är tillverkade före 2007. Efter år 2007 förbjöds mjukgörande ftalater i 
leksaker vilket innebär att leksaker som är tillverkad före år 2007 troligtvis innehåller 
dessa skadliga ftalater. Luktar leksaken plast eller känns klibbiga/ hala är det troligt 
att mjukgörare frigörs från leksaken och den bör alltså kastas. På sikt är det kan 
hårdplast som är tillverkad före år 2007 också ses över. Kemikalielagstiftningen blir 
hårdare och hårdare vilket också gör att leksaker blir ännu säkrare. 

 
• Uttjänt elektronik: Elektronik innehåller både skadliga tungmetaller och 

flamskyddsmedel. Därför bör dessa produkter inte användas som leksaker. Låt de inte 
suga på elektronik eller skruva i apparaterna eftersom detta ökar risken för att de får i 
sig skadliga ämnen.  
 

• Textilier: Utklädningskläder som inte är tillverkade som leksaker innebär att de får 
innehålla farligare ämnen.  Väskor och andra saker som är gjorda i konstskinn samt 
billiga metallsmycken bör rensas bort eftersom de ofta innehåller PVC-plast 
(hormonstörande ftalater) och bly. Även kläder med metalldetaljer kan innehålla bly 
och kadmium. Textilier bör tvättas före användning för att få bort rester av kemikalier 
från tillverkningen, det är också viktigt att tvätta textilierna regelbundet då dessa 
produkter samlar damm vilket i sin tur binder skadliga ämnen. 
 

• Leksaker av skumgummi: Rensa bland gamla leksaker av skumgummi som t.ex. 
lekkuddar och pusselmattor. Produkter av skumgummi innehåller oftast bromerade 
flamskyddsmedel och äldre skumgummi kan även innehålla bly samt andra skadliga 
ämnen. Eftersom lagarna har blivit hårdare så har en del sorter av bromerade 
flamskyddsmedel förbjudits vilket gör att nyare produkter av skumgummi är bättre 
än gamla.  
 

• Skapandematerial: Modellera, plastlera, lekmassa eller slime kan ofta vara gjord 
av plast/PVC och bör undvikas  
Det finns kritor, pennor och fingerfärg som har visat sig innehålla för höga halter av 
olika skadliga ämnen. Men idag är de flesta kritor, färger och lim, som är tillverkade 
för barn, vattenbaserade. 
 

• Teatersmink: Rensa bland sminket. Teatersmink innehåller ofta 
allergiframkallande konserveringsmedel och en del barnsmink har visat sig innehålla 
bly. Sminkprodukter för barn är ofta dåligt märkta.  
 

• Vilka leksaker tas emot: Tar förskolan emot leksaker från föräldrar är det viktigt 
att kontrollera vilken typ av leksaker som tas emot. Risken är stor att det är leksaker 
som är gamla vilket ökar risken för att de innehåller mer och farligare kemikalier.  
 

• Välj CE-märkta leksaker tillverkade i Europa: Många leksaker tillverkas i Kina 
och länder i Asien, det är viktigt att tänka på att kemikalielagarna inte är lika hårda i 
dessa länder som de är i Europa. Det har också visat att en stor del av leksakerna som 
är tillverkade i Kina och länder i Asien inte uppfyller kraven för att få säljas i Europa. 



 

  

Förslag på checklista: 

Checklista för en giftfri förskola  
Förslag på åtgärd:  Vem gör?  När?  

Rensa bland plastleksaker (tillverkade 
före 2007, utan CE-märkning, tillverkad 
utanför Europa o.s.v.)  

  

Rensa bort uttjänt elektronik (t.e.x. 
mobiltelefoner, tangentbord m.m.) 

  

Rensa bland leksaker och kuddar av 
skumgummi  

  

Rensa bort lekleror av plast    

Rensa bland teatersmink    

Rensa bland utklädningskläder   

Inför rutiner för mottagande av 
leksaker från föräldrar  
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