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Abstract  

 

The purpose of this study was to investigate endocrine disrupting chemicals that have been 

shown in preschools and also the preschool teachers’ awareness of these chemicals. There 

were two methods used for completing this study; a literature study and a practical study. 

The literature study was made by researching on the internet and in books. The practical 

study was performed by sending questionnaires to all preschools in Kiruna municipality to 

study awareness among staff. The result shows that there are many different chemicals in 

preschools and that they were found in beds, floor, toys, food packaging etc. The result also 

shows that the preschool teachers were somewhat aware of chemicals hidden in products and 

interior, but needed more knowledge to do something. The response rate of the survey was 

89 percent. 25 of 28 preschools participated in the survey. Children were exposed to 

chemicals from air, dust, food, etc. The chemicals might affect children through a variety of 

diseases; reproductive problems, diabetes, cancer, allergies, asthma, etc. We need more laws 

and restrictions to overcome the chemical problem. To solve the problem, knowledge must be 

given to both preschool staff and parents. Information must be easily accessible. 

Communities need to be more conscious of chemicals in the preschools and also in the rest of 

the children's everyday lives. 
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Sammanfattning 

 

Osynliga kemikalier finns idag överallt. Kemikalier tillsätts för att ge varor och material 

speciella egenskaper som t.ex. färg, mjukhet och brandskydd. Forskning har visat att dessa 

kemikalier kan leda till bland annat cancer, hormonsjukdomar och fortplantningssvårigheter. 

Kemikalieproduktionen i världen ökade från 7 miljoner ton per år 1950 till 400 miljoner ton 

per år 2000. Det beror till största del på att vi idag konsumerar mer än vad vi gjorde tidigare. 

 

Barns kroppar är inte färdigutvecklade och gör dem mer känsliga för exponeringen av 

kemikalier än vuxna. Forskning har visat att förskolor kan vara mycket värre än hemmiljö 

gällande kemikalier. Då förskolor har mycket varor som; sittpuffar, skumgummi och 

plastgolv som kan avge kemikalier. Barn idag spenderar allt mer tid på förskolor och har då 

större risk att exponeras för kemikalier vilket är oroväckande.  

Syftet med detta arbete är att 1) beskriva vilka hormonstörande kemikalier som förekommer i 

produkter och inredning på förskolor som barn kommer i kontakt med och 2) hur dessa 

påverkar barns hälsa. Syftet är även att genom en enkät undersöka 3) personalens kunskaper 

om dessa kemikalier och att 4) ge förslag på förändringar för en bättre inomhusmiljö när det 

gäller kemikalier i inredning och produkter.  

För att uppnå detta har studien genomförts i två delar; en teoretisk del i form av en 

litteraturstudie och en praktisk del i form av en enkätundersökning till förskolepersonal.  

Resultatet visar att förskolor har kemikalier framförallt i möbler och inredning. Kemikalier 

hittas i madrasser, tyger, platsgolv, damm, livsmedelsförpackningar etc. på förskolorna. De 

rör sig om flera hormonstörande ämnen som bisfenol A, bromerade flamskyddsmedel, 

ftalater, parabener, perfluoreade kemikalier och PVC. Dessa kemikalier påverkar framförallt 

det hormonella systemet som kan ge; cancer, fortplantningssvårigheter, diabetes, fetma men 

även astma och allergier. Dessutom påverkar dessa kemikalier miljön.  

För att minska exponeringen av dessa kemikalier som finns på förskolor ska de städas ofta 

och mycket, vädras och tvätta leksaker och produkter men även sanera förskolor. Kommuner 

måste göra bättre upphandlingar av nya varor, livsmedel, städning osv. Konsumenter som 

föräldrar och förskolepersonal har även ett visst ansvar för att det ska bli en bättre 

inomhusmiljö på förskolorna. Enkätundersökningen visade att förskolepersonalen var till 

viss mån medveten om kemikalierna som fanns på förskolorna. De hade dock inte tillräckligt 

med kunskap för att kunna göra bättre val vid köp av produkter och fasa ut befintliga 

kemikalier osv.  

Information måste ges inte bara till förskolepersonal utan även till föräldrar. Styrmedel 

används inte tillräckligt idag för att minska riskerna med kemikalier i varor och fler samt 

hårdare globala gränsvärden och riktlinjer måste tas fram. Sverige borde också ta fram en 

nationell åtgärdsplan hur vi i Sverige ska gå tillväga för att börja sanera förskolor men även 

vanliga skolor. Kommuner borde dessutom själva avlägsna befintliga farliga kemikalier. 

Framförallt kunskapen måste bli större. Det ansvaret ligger både hos kommunerna och 

politikerna, men även hos själva personalen och såklart föräldrarna. Informationen måste bli 

mer lättillgänglig så att personal och föräldrar kan ta del av den. Det behövs även nyare och 

bättre testmetoder då dagens metoder inte är tillräckliga.  
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1. Inledning  

Visste du att ett nyfött spädbarn har i snitt över 200 kemikalier i sitt blod? I en amerikansk 

studie hittade forskare allt från bekämpningsmedel, till industrikemikalier och bromerade 

flamskyddsmedel i spädbarns blod (Johansson, 2012). Osynliga kemikalier finns överallt, 

redan i magen får foster i sig kemikalier via mammans blod och sedan fortsätter överföringen 

via bröstmjölken. De skadliga ämnena fylls på under hela livet (Naturskyddsföreningen, 

2013c).  

Kemikalierna tillsätts för att ge varor och material speciella egenskaper som t.ex. färg, 

mjukhet och brandskydd. Företagen som tillverkar och säljer dessa produkter har ansvar för 

kemikalieinnehållet och eventuella risker med produkten (Kemikalieinspektionen, 2011a). 

Forskning visar att de skadliga kemikalierna som hamnar i våra kroppar kan leda till bland 

annat; cancer, hormonsjukdomar och fortplantningssvårigheter. Därför är de viktigt att 

minska de farliga kemikalier som vi får i oss. Det krävs även större kunskap bland människor 

och fler hälso- och miljövänliga produkter (Naturskyddsföreningen, 2012a).   

Kemikalieproduktionen i världen ökade från 7 miljoner ton per år 1950 till 400 miljoner ton 

per år 2000 (Johansson, 2012).  Det beror till största del av att vi konsumerar mer, vi tänker 

inte på att kemikalierna nu finns i; möbler, datorer, grytor, mattor, dynor osv.  

Då barns kroppar inte är färdigutvecklade är de mer känsliga än vuxna för exponeringen av 

kemikalier (Kemikalieinspektionen, 2011a). Enligt Socialstyrelsens allmänna råd spenderar 

vi 90 % av vår tid inomhus vilket ställer höga krav på en bra inomhusmiljö. Forskning har 

visat att förskolor kan vara mycket värre än hemmiljön gällande kemikalier. De gäller 

framförallt mjukgörare och flamskyddmedel som visats sig vara i högre halt på förskolor.  

Förskolor har mycket varor och material som avger dessa kemikalier som; skumgummi, 

sittpuffar och plastgolv. Dessutom spenderar barn idag allt mer tid på förskolor, vilket är 

särskild oroande (Naturskyddföreningen, 2012a). Det som bestämmer över hur miljö- och 

hälsomedveten förskolan ska vara varierar. Oftast styrs de av offentlig upphandling via 

kommunen, men ibland av förskolan själv (Naturskyddsföreningen 2013). Barnen spenderar 

i princip hela sin vakna tid på förskolor och på sätt exponeras de för kemikalier. De skadliga 

ämnena kommer ifrån allt möjligt; plastleksaker, miljöfarliga ämnen i inredning och 

hygienprodukter osv. (Naturskyddsföreningen, 2012b).  

2013 startade Naturskyddsföreningen ett projekt ”Giftfria förskolor” där målet är att öka 

kunskaperna om miljögifter i barns närhet. Detta för att göra förskolor, kommuner och 

föräldrar medvetna om vilka miljögifter som finns och få dem att välja bort dem.  

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att 1) beskriva vilka hormonstörande kemikalier som förekommer i 

produkter och inredning på förskolor som barn kommer i kontakt med och 2) hur dessa 

påverkar barns hälsa. Syftet är även att genom en enkät undersöka 3) personalens kunskaper 

om dessa kemikalier och att 4) ge förslag på förändringar för en bättre inomhusmiljö när det 

gäller kemikalier i inredning och produkter.  
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1.1.1 Frågeställningar  

- Vilka hormonstörande kemikalier i produkter och inredning utsätts barn för på 

förskolor? 

- Hur påverkar dessa kemikalier barnens hälsa och miljön? 

- Vad säger riktlinjer och gränsvärden gällande dessa kemikalier?  

- Vad finns det för alternativ för att undvika att dessa kemikalier kommer i kontakt 

med barnen? 

- Hur stor kunskap och hur medvetna är förskolepersonal (i Kiruna) om kemikalierna 

som förekommer på förskolor? 

- Vad kan du som förälder, förskolepersonal göra för att uppnå en bättre miljö på 

förskolor? 

1.1.2 Avgränsning  

Studien har avgränsats till hormonstörande kemikalier som hittas i produkter och inredning 

som finns på förskolor. Enkätundersökningen är begränsad till förskolor i Kirunas kommun.  

1.2 Begrepp och förkortningar  

Bisfenol A – BPA. A står för Aceton. Finns i olika sorters plaster. 

Bromerade flamskyddsmedel – Kallas även polybromerade difenyletrar (PBDE). Finns ca 

70st bromerade flamskyddsmedel. De olika varianterna har fått sitt namn beroende på antal 

bromatomer. De vanligaste är pentabromdifenyleter (pentaBDE), oktabromdifenyleter 

(oktaBDE), dekabromdifenyleter (dekaBDE), tetrabrombisfenol A (TBBP-A) och 

hexabromcyklododekan (HBCDD). Finns även fluorerade och klorerade flamskyddsmedel, 

totalt över 100 st olika flamskyddsmedel. Används i produkter som kan vara brandfarliga. 

Ftalater – Finna olika former av ftalater som bland annat DBP, DEHP, BBP, DIBP, DIDP, 

DNOP, DDP och DBP.  Används som mjukgörare i plast. 

Parabener - Är ett konserveringsmedel som finns i kosmetika, hygienprodukter, läkemedel 

och livsmedel. Ger produkter längre hållbarhet.   

Perfluoreade kemikalier – PFC. Finns som bland annat PFOS (perfluoroktansulfonat) och 

PFOA (perfluoroktansyra). Gör produkter och varor bland annat smuts-, vatten- och 

fettavvisande. 

PVC – Polyvinylklorid. Hårdplast som ofta kräver mjukgörare t.ex. Ftalater. Används i 

kablar, golv, leksaker etc.  

 

2. Bakgrund  

2.1 Miljömålen – Giftfri miljö 

Sveriges riksdag har satt upp sexton miljökvalitetsmål som syftar till att de stora 

miljöproblemen i Sverige ska vara lösta till år 2020. Miljökvalitetsmålet nummer fyra är 
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”Giftfri miljö” som innebär bland annat att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som 

skapats eller utvunnits av samhället, som kan hota människors hälsa och den biologiska 

mångfalden. Deras påverkan på både människors hälsa och ekosystem ska innan 2020 vara 

oväsentliga. De saknas fortfarande kunskap om hur kemikalier påverkar människors hälsa 

och miljön, även om man vet att vissa kemiska ämnen har negativa effekter på både vår hälsa 

och miljön. Människor kommer i kontakt med kemiska ämnen i produkterna, varor och 

byggnader när de tillverkas, används och kasseras. Hela tiden släpps kemiska ämnen ut som 

då människor då utsätts för. Detta miljömål beräknas vara mycket svårt eller omöjligt att 

uppnå till år 2020. Det räcker inte bara med nationella åtgärder utan de krävs en mycket stor 

förändring inom både EU och internationellt. Användningen av farliga ämnen i produkter 

måste minska trots att efterfrågan hela tiden ökar (Naturvårdsverket, 2012).  

2.2 Kemikalietillsyn i Sverige och EU  

Det finns flera olika nivåer av kemikalietillsyn i Sverige och EU. Kemikalieinspektionen 

ansvarar för tillsyn av; kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor hos 

primärleverantörer dvs. de som tillverkar eller för in produkter i Sverige.  Tillsynen av 

kemikalier i verksamheter utövas av kommuner och länsstyrelsen. Kommunen har även 

ansvar för tillsyn över kemiska produkterna bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln 

(Kemikalieinspektionen, 2011f). Det finns flera olika centrala myndigheter som delar 

ansvaret för kemikalietillsynen utöver kemikalieinspektionen. Myndigheter som bland annat 

Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket.   

2.3 Lagstiftning  

2.3.1 Miljöbalken 

Enligt MB 2 kap 2§ ska den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet skaffa sig 

kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. 

Enligt 2 kap 3§ ska man även utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga och 

hindra att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Enligt 4 § 

ska man även undvika att använda eller sälja kemiska produkter som kan medföra risker för 

människors hälsa eller miljö och om de är möjligt ersätta dessa med mindre farliga 

produkter. I kap 14 finns bestämmelser om kemiska produkter och om varor som kan behöva 

regleras på grund av sitt innehåll. I förordningen (1998:941) regleras kemiska produkter och 

biotekniska organismer samt förordningen (1998:944) om förbud i samband med införsel, 

hantering och utförsel av kemiska produkter.  

2.3.2 CLP förordningen 

CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging of Substances) innebär att den 

som tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige är skyldig att lämna ut information 

om farorna med produkten samt hur den hanteras på säkert sätt (Kemikalieinspektionen, 

2011d). Det finns två sätt att informera om farorna, genom märkning på förpackningen och 

via säkerhetsdatablad. CLP gäller i EU sedan 20 januari 2009. Senast 1 juni 2015 ska 

blandningar som släpps ut på marknaden klassificeras enligt CLP. Fram till dess gäller även 

(KIFS 2005:7) som är Kemikalieinspektionens föreskifter om klassificering och märkning. 

Detta innebär att dessa två kommer att gälla parallellt. Märkningen ska vara tydlig, lättläst 

och iögonfallande. Den ska även innehålla faropiktogram, signalord och faro- 

skyddsangivelser eller farosymboler, farobeteckningar samt risk- och skyddsfraser.   
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2.3.3 REACH  

REACH är en EU-förordning som trädde i kraft 1 juni 2007. REACH står för Registration, 

Evaluation, Authorisation & restriction of Chemicals. Förordningen ersätter 

kemikaliereglerna som fanns före 1 juni 2007 och reglerna finns i en EG-förordning och ska 

därför tillämpas direkt av företagen (Kemikalieinspektionen, 2011b). Lagstiftningen innebär 

att företagen får ett större ansvar när de gäller ämnens hälso- och miljöfarlighet. Där 

tillverkare, importörer och användare bär ansvaret på det som de tillverkar, använder och 

släpper ut inte är skadligt. Genom REACH ställs högre krav på kunskap. Det finns idag cirka 

100 000 ämnen på den europeiska marknaden och för de allra flesta saknas riskbedömning 

och kunskap om egenskaper. Tillverkare och importörer blir nu skyldiga att lämna 

information om ämnet till ECHA vid registreringsanmälan och tillståndsansökan. ECHA är 

den europeiska kemikaliemyndigheten som arbetar med att säkerställa en säker användning 

av kemikalier i Europa (Kemikalieinspektionen, 2011b). Syftet med REACH är också att 

ersätta de farligaste ämnena med andra ämnen.  

Registrering av ämnen som oavsiktligt avges från varan ska ske om halten är mer än 0,1 % i 

varan och om volymen av ämnet överstiger ett ton per företag och år (Kemikalieinspektionen, 

2007). Enligt REACH är den som tillverkar, importerar eller säljer en vara som innehåller 

mer än 0,1 % av vissa specifika ämnen skyldigt att meddela detta till konsumenten om den 

begär det (Johansson, 2012).  

Kandidatförteckningen  

För att kunna begränsa användningen av farliga ämnen som CMR (Cancerogena, Mutagena 

och Reproduktionsstörande) och PBT (Persistenta, Bioackumulerande och Toxiska) ämnen 

har REACH en lista, Kandidatförteckningen. Där listas ämnen som är förbjudna och ämnen 

som kräver tillstånd. I juni 2012 var listan uppe i 84st ämnen, men listan uppdateras 

regelbundet (Naturskyddföreningen, 2012b). Efter årsskiftet 2012/2013 lades 54 nya ämnen 

till och listan är nu uppe i 138 ämnen (Kemikalieinspektionen, 2013).  

2.4 Prioriteringsguiden PRIO  

PRIO är ett verktyg som Kemikalieinspektionen tagit fram som vänder sig till miljöchefer, 

inköpare och produktutvecklare etc. Guiden ger ett bra underlag som kan ligga till grund för 

prioriteringar av rätt kemikalier. Det är ett webbaserat verktyg för att påverka och arbeta 

förebyggande för att minska riskerna från kemikalier på människors hälsa och miljön. PRIO 

har en databas med ca 4500 olika ämnen. Ämnena i databasen har en prioriteringsnivå. De 

klassificeras som riskminskningsämnen eller utfasningsämnen. Riskminskningsämnen har 

farliga egenskaper och ska övervägas om det går att byta ut ämnet. Utfasningsämnena är 

ämnen med allvarliga egenskaper och ska om det är möjligt helt tas bort. PRIO fungerar 

också som en hjälp för EU:s kemikalielagstiftning och för miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” 

(Kemikalieinspektionen, 2012a).   

2.5 Rapex – Registret 

Rapex är ett informationssystem som EU:s medlemsländer använder för att varna andra för 

farliga produkter (Europeiska kommissionen, 2012). Rapex visar varor som återkallats på 

den europeiska marknaden av olika orsaker som t.ex. ”Kemisk”. Det betyder att produkten 

innehåller farliga kemikalier som t.ex. för höga halter ftalater i exempelvis en docka. Under 
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2011 förbjöd man och drog tillbaka 1800 produkter i EU. Kläder och leksaker stod för den 

största delen av anmälningar. Kina stod för 54 % av återkallelsen av produkterna. EU 

fortsatte sitt samarbete med Kina för att minska farliga produkter som kommer in i EU. 

2.6 EU – direktiv  

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

upp nedan;  

2.6.1 Leksaksdirektivet (2009/48/EG) 

Leksaksdirektivet innebär att leksaker ska vara utformade på ett sådant sätt att de inte finns 

någon risk för skador på människors hälsa. Direktivet började tillämpas 20 juli 2011. 

Kemikaliekraven i direktivet börjar däremot gälla först 20 juli 2013. Det finns tre specifika 

krav som man tror kommer ha stor betydelse i det nya direktivet. Det första kravet är att 

listan som anger den högsta halten ett barn kan ta upp i kroppen ökas från 8 till 19 ämnen. 

Det andra kravet är ett förbud mot CMR-ämnen över specifika koncentrationer. Det tredje 

kravet är att doftämnen som är förbjudna i kosmetik också blir förbjudna i leksaker. 

Direktivet gäller 55 allergiframkallande ämnen som nu kommer att tas bort från leksaker 

(Naturskyddsföreningen, 2012b).  

2.6.2 ROHS – direktivet (2002/95/EG) 

ROHS – direktivet syftar till att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska innehålla hälso- 

och miljöfarliga ämnen. Sedan 2006 är det förbjudet med följande ämnen i elektrisk och 

elektronisk utrustning; kadmium, kvicksilver, bly, flamskyddsmedlen PBB och PBDE samt 

sexvärt krom. Direktivet syftar sedan 2011 även till att skydda miljön från farliga ämnen. 

ROHS – direktivet medför också krav på CE-märkning på elektrisk och elektronisk 

utrustning så att de uppfyller kraven som finns i lagstiftningen (Naturskyddsföreningen, 

2012b.) CE-märkningen betyder att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller de hälso-, 

miljö- och säkerhetskrav som EU har. Att sälja leksaker som saknar CE–märkning bryter mot 

lagen (Konsumentverket, 2012).  

2.6.3 Produktsäkerhetsdirektivet (2001/95/EG)  

Produktsäkerhetsdirektivet syfte är att säkerställa att varor och tjänster är säkra vid 

konsumentanvändning så att de inte orsakar skador på människor. Direktivet omfattar 

hälsorisker från kemikalier i varor, men inte dess miljöeffekter. Enligt direktivet har 

verksamhetsutövaren skyldighet att leverera säkra produkter till konsumenter. Genom 

produktssäkerhetslagen har direktivet genomförts i Sverige (Naturskyddsföreningen, 2012b). 

Till hjälp för direktivet finns Rapex-registret som tagits upp ovan.  

2.7 Stockholmskonventionen  

Syftet med konventionen är att skydda människors hälsa och miljö mot de skadliga ämnen 

som ansamlats där (Kemikalieinspektionen, 2012c). Konventionen gäller inte bara de ämnen 

som ansamlats i människor och miljön utan även de ämnen som transporterats långa vägar. 

Ämnen som använts och producerats på en annan plats än vars påverkan visats. Ämnena är 

så kallade POPs- ämnen (Persistent Organic Pollutants) som innebär att de är långlivande 

organiska föreningar (Kemikalieinspektionen, 2012c). Dessa POPs-ämnen kan ge; cancer, 
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reproduktions- och utvecklingstörningar. Då dessa farliga ämnen sprids över hela världen 

räcker de inte bara med att Sverige har regler på dessa ämnen, utan det krävs ett 

internationellt samarbete. För att skydda vår hälsa och miljö har Stockholmskonventionen 

fler än 170 länder som samarbetspartners.   

2.8 Barns känslighet  

Barn har en ökad känslighet för exponeringen av kemikalier då de både äter, andas och 

dricker mer än vuxna i förhållande till sin storlek. De kommer lättare i kontakt med 

kemikalierna då kemikalier oftast binds till damm på golvet vars barn sedan kryper omkring 

och stoppar saker i munnen. Sakerna innehåller dammpartiklar och/eller avger små mängder 

av olika ämnen. Barn har även mycket tunnare och mycket mer hud än vuxna per kilo 

kroppsvikt, vilket gör att de även exponeras genom huden. Deras nedbrytningsmekanism är 

inte heller helt utvecklad, vilket gör att de har svårare att bli av med gifter än vuxna. Inte 

heller hjärnan, hormonsystemet och immunförsvaret är helt färdigutvecklade hos barn 

(Johansson, 2012). De leder till att kemikalier kan ge skador med livslånga konsekvenser, 

detta gör att barn blir den mest utsatta gruppen.   

Miljön barn vistas i är ofta full av leksaker i plast men även elektronik. Det gör att 

inomhusmiljön i framförallt förskolor, men även barnens rum är förorenade. 

Miljömyndigheten i USA har konstaterat att luftföroreningshalten beräknas vara 2-5 gånger 

högre inomhus än utomhus. Det beror på att nedbrytningen av kemikalier sker långsammare 

inomhus då de är en lägre fuktighet, mikrobiell aktivitet och lägre UV-strålning inomhus 

jämfört med utomhus (Naturskyddsföreningen, 2012b).  

2.9 Cocktaileffekten  

Cocktaileffekten eller kombinationseffekten som den också kallas innebär att alla ämnen i en 

blandning bidrar till giftighet. Hittills har man nästan endast studerat enskilda kemikaliers 

giftighet utan att titta på den sammanlagda effekten som flera kemikalier tillsammans kan 

åstadkomma (Naturskyddsföreningen, 2011a). Idag hittar man kemikalier i princip överallt 

på jorden. Mycket tyder på att det är värre med låga doser av flera kemikalier än enskilda 

farliga kemikalier. De kan innebära att man tänker sig formeln 0+0+0=3. Det vill säga att 

vissa kemikalier kanske inte ger någon effekt alls, men tillsammans med andra ämnen kan de 

ha mycket skadliga effekter. Det innebär att de gränsvärdena som vi har idag för enskilda 

ämnen inte skyddar fullt ut (Naturskyddsföreningen, 2012a).  

 

3. Metod  

Examensarbetet har genomförts genom en litteraturstudie samt en enkätundersökning. 

Fokus har legat på kemikalier på förskolor. Först gjordes en litteraturgenomgång av 

kemikalier i barns närmiljö med hjälp av rapporter från bland annat Kemikalieinspektionen 

och Natursskyddsföreningen, men även Katarina Johansson bok ”Den onda badankan”. 

Därefter blev inriktningen specifikt mot miljön på förskolor. För att få svar på alla 

frågeställningar krävdes även en enkätundersökning. Enkäten (se bilaga 1) formulerades med 

hjälp av litteratur som erhölls och med hjälp av Ylva Grudd från Naturskyddsföreningen som 

bidrog med rapporter samt faktablad.  Efter samtal med Barn och utbildningsansvarig på 
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Kiruna kommun och förskolecheferna på de olika förskolorna skickades enkäterna ut. 

Förskolorna fick enkäterna via mail och post beroende på vad som passade respektive 

förskola bäst. Enkäterna skickade och mailades ut till alla förskolor i Kiruna kommun, både 

kommunala och fristående ungefär 3 veckor in i examensarbetet. En på varje förskola 

svarade på enkäten och representerade då den förskolan. De förskolor som inte svarade på 

enkäten påmindes genom telefonsamtal efter ytterligare 2-3 veckor hade gått. Under tiden 

söktes och sammanställdes ytterligare litteratur och sökmotorerna Google, Web of Science 

samt Pubmed användes. Sökord som användes var bland annat ”Kemikalier, barn”, 

Phathalates children”, ”Kemikalier förskolor” och ”Hormonstörande ämnen”. All litteratur 

sammanställdes under arbetets gång. Enkäterna sammanställdes och bearbetades i olika 

diagram.  

 

4. Resultat  

4.1. Kemikalier i produkter och inredning på förskolor 

I möbler, inredning och annan utrustning på förskolor återfinns framförallt farliga 

kemikalier (Naturskyddsföreningen, 2012a). En säng med madrass och madrasskydd kan 

innehålla flamskyddsmedel och ftalater i madrasskyddet. Skumgummi kan även innehålla 

lösningsmedelsrester. Tyger i möbler och heltäckningsmattor är ofta impregnerade med 

någon form av perfluoread kemikalie för att bli smuts- och vattenavisande. Plastgolv och 

tapet av PVC innehåller ofta ftalater. Även kläder och leksaker innehåller ofta PVC som kan 

ha ftalater i sig, framförallt regnkläder i galon, mjuka plastleksaker m.m. 

2011 gjorde en forskare i Stockholm, Justina Björklund, en studie där de undersökte 

kemikalier i luft samt damm på förskolor. Resultatet visade en mängd olika kemikalier, de 

högsta halterna var från fluorerade kemikalier och olika bromerade flamskyddsmedel 

(Johansson, 2012). Förskolor med mycket madrasser och sittpuffar visade sig ha högst halter, 

troligen på grund av att de var behandlade med flamskyddsmedel. Störst halt var av 

flamskyddsmedlet dekaBDE som lätt bryts ner till pentaBDE.   

En kinesisk studie av kemikalier i leksaker visade att i leksakerna hittades halter av flera olika 

sorter bromerade flamskyddsmedel (Cheng m.fl., 2009). Halterna var dock under 

gränsvärdena i ROHS direktivet, förutom i en leksak där halterna av PBDE var högre. Barnen 

exponeras då av dessa flamskyddsmedel via; inandning, hudkontakt och att de äter och suger 

på leksakerna.  

Kemikalieinspektionen gjorde en studie på leksaker där bisfenol A visades i leksakerna 

(Kemikalieinspektionen, 2012d). I 14 av 25 prover hittades BPA i halter mellan 15-600 mg/kg 

leksak. De högsta halterna uppmättes i; pipen på en dryckesflaska, CD-skiva med barnmusik 

och byggklossar. I 7 av 24 prover gjord på lakvätska från leksaker uppmättes också BPA, 

högsta halt hittades i en skallra. Kemikalieinspektionen utförde även en 

totalinnehållsundersökning av BPA där leksaken maldes ner och extraherades. Då hittades 8 

av 24 prover med BPA i, i halter mellan 1.1 – 200 mg/kg leksak.  

I Tyskland gjordes en studie av miljöorganisationen BUND. De undersökte damm från 60 

olika förskolor och resultatet visade tre gånger så höga halter av ftalater som i hushållen 
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(Johansson, 2012). Ftalater som troligen kom från; PVC-golv, plastleksaker, regnkläder, 

bordsdukar osv. Haklappar som används på förskolor är ofta gjorda av PVC (Johansson, 

2012). För att få haklappen lätthanterlig fylls den med ftalater som fungerar mjukgörande.  

En annan studie i Tyskland gjord på 111 förskolor och sex olika ftalater visade de tolerabla 

dagliga intaget (TDI) för de olika ftalaterna (Koch m.fl., 2011). TDI för ftalaten DnBP 

överskreds av två av förskolebarnen. 24 % av barnen överskred TDI för de tre mest kritiska 

ftalaterna; DEHP, DnBP och DIBP. Hos över hälften av barnen på förskolorna var den totala 

exponeringen av ftalater 50 % av TDI.   

En dammanalys gjord av svenska forskare på Stockholms universitet visade att halterna av 

bromerade flamskyddsmedel som pentaBDE och HBCDD var högre på förskolor än i 

hemmiljön (Naturskyddsföreningen, 2012a). Efter ytterligare analyser såg man ett samband 

mellan halterna av vissa PBDE:er och elektronisk utrustning, uppstoppade möbler och 

skumgummimadrasser i rummet.  

En belgisk studie på belgiska förskolebarn i åldrarna 2,5 till 6,5 år, med avseende på ftalater 

visade att en speciell ftalat DEHP hade så höga halter som 80 % av TDI (Sioen m.fl., 2012). 

Studien gjordes på vad dessa barn fick i sig via olika livsmedel. Resultatet är oroväckande då 

födointaget inte är de enda sättet ett barn kan exponeras för ftalater utan bara en av flera 

exponeringsvägar.   

I Ohio och North Carolina gjordes en studie på förskolebarn i åldern 1,5 till 5 år (Wilson m.fl., 

2006). Framförallt studerades olika pesticider men även fenoler som bland annat bisfenol A 

studerades. Under en 48 timmars period togs prover från; luft, livsmedel, urin, damm m.m. 

Bisfenol A hittades i mer än 50 % av inomhusluften. Av barnens exponering för olika fenoler 

kom 78 % respektive 90 % genom inandningen. I både Ohio och North Carolina kom 99 % av 

BPA från kosten.   

I USA har man gjort ytterligare en studie på förskolebarn och deras exponering för bisfenol A 

(Morgan m.fl., 2011). Då BPA har hittats i mat, luft och damm i bostäder i tidigare studier 

gjordes även studien på förskolor. Resultatet här visade även att barnens förmodligaste 

största källa för BPA på förskolor kom ifrån kosten. Det gällde både från fast och flytande 

föda. Studier har visat att BPA läcker ut från olika typer av konserver. Det tyder på att BPA 

läcker ut ur förpackningar och behållare i livsmedel som sedan konsumeras av barn. BPA 

absorberas därefter upp av tarmarna och tas upp av kroppen för att sedan så småningom 

kissas ut.  

Enligt en tysk undersökning hittas bisfenol A idag i mer än 95 % av den tyska befolkningen 

(Naturskyddsföreningen, 2012a). Sedan 1 mars 2011 är det förbjudet att tillverka nappflaskor 

med bisfenol A. Sedan 1 juni 2011 är de även förbjudet att sälja nappflaskor med bisfenol A i 

alla butiker i EU (Livsmedelsverket, 2012a). En studie visar dock att de nya nappflaskorna 

som produceras efter 2011 även dem kan innehålla farliga kemikalier som släpper från 

flaskorna. Studien gjordes 2011 på olika plastnappflaskor som kom från EU, Schweiz, USA 

och Kanada. Flaskor gjorda av polypropylen läckte mest. Polypropylen anses säker att ha i 

kontakt med mat och ska tåla uppvärmning. Totalt fann man att 31 olika ämnen läckte från 

flaskorna bland annat ftalater. Halterna var inte så höga, men bör inte finnas i dryck till barn 

(Johansson, 2012). BPA är endast förbjudet i nappflaskor och kan fortfarande användas i; 

leksaker, nappar och pipmuggar för barn (Naturskyddsföreningen, 2012a).  
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Testfakta gjorde 2011 analyser av nio olika våtservetter, sammanlagt innehöll de 53 olika 

kemikaler som bland annat var allergiframkallande. De visade sig även att alla fabrikat 

innehöll minst ett hälsofarligt ämne. Dessa kemikalier kan undvikas genom att använda 

vatten och papperservetter (Testfakta, 2011). 

I en undersökning gjord på tallrikar i förskolor och skolor visade de sig att bland annat 

förskolebarn i Halmstad och Kungsbacka åt på tallrikar som innehöll bisfenol A. Tallrikarna 

innehöll polykarbonat som i sin tur innehåller BPA. Plasttallrikana tilläts trots att BPA 

förbjudits i nappflaskor då man antog att plasttallrikarna inte läckte lika mycket till 

livsmedlet. Man antog även att förskolebarn tål mer än vad spädbarn gör (Lithner, 2012). Så 

länge tallrikarna var godkända enligt livsmedelslagen ansågs det inte vara någon fara 

(Svensson, 2012). Efter några månader byttes tallrikarna ut mot BPA-fria tallrikar. Även 

glasen visade sig innehålla BPA ut och byttes därför också ut. Detta skedde endast i Halmstad 

och Kungsbacka och resten av länets kommuner valde att fortsätta behålla tallrikarna 

(Lanängen, 2012).  

4.2 Kemikaliers påverkan på barns hälsa och miljön 

Kemikalier påverkar barnen på flera olika sätt. De kan vara akut giftiga och orsaka skador 

direkt. De kan även vara långlivande som betyder att de har svårt att brytas ner både i 

kroppen och i miljön. Kemikalierna kan även orsaka skada utan att vara giftiga eller 

långlivande, som t.ex. orsaka allergi. Dessutom kan de ha en större effekt tillsammans med 

andra kemikalier dvs. cocktaileffekten (Kemikalieinspektionen, 2011a). Kemikalier kan även 

vara hormonstörande och påverkar då det hormonella systemet och kan på så sätt ge 

allvarliga skador på; populationer, organismer och ekosystemet. Ett fungerade hormonellt 

system är en förutsättning för många olika fysiologiska funktioner hos djur. Ämnen som stör 

detta system kan ge obalans och orsaka skador som; cancer, diabetes, missbildningar och 

fortplantingssvårigheter (Kemikalieinspektionen, 2011e). Astma och allergier har kraftigt 

ökat hos barn de senaste tre decennierna både i Sverige och övriga världen, som man antar 

kan bero på kemikalier (Kemikalieinspektionen, 2012e).  

En studie från 2009 gjord av danska forskare visade att danska två-åringar exponeras för så 

höga nivåer av hormonstörande ämnen att deras hälsa hotats (Tonning m.fl., 2009). De 

kemikalier som man studerade i studien var olika ftalater, parabener, fenoler m.m. Det man 

bland annat kom fram i studien var att de räckte med få exponeringar av ftalaten DBP för att 

det ska ge en kritisk effekt hos tvååringar. En tvååring som exponerats för DBP löper stor risk 

för att få feminiserande egenskaper. Tvååringar som blir exponerade för propylparaben och 

butylparaben riskerar att få östrogenliknade egenskaper. Detta genom exponering från olika 

kosmetiska- och hygieniska produkter.   

En ny rapport gjord av WHO visade att vi underskattat kemikalier och deras påverkan på 

människor och miljön (WHO och UNEP, 2012). I rapporten kom forskare fram till tydliga 

kopplingar mellan hormonstörande ämnen och en rad olika sjukdomar och störningar. De 

man kunnat visa för samband är följande; ökning av olika sorters cancer, ökad risk för fetma 

och diabetes, sköldkörtelproblem, låg födelsevikt och ökad risk för missfall. Hos pojkar har 

man även kunnat se dålig spermakvalité och ökade missbildningar av de genitala delarna. 

Hos flickor har man kunnat se tidigare bröstutveckling som ökar risken för bröstcancer. 

Detta kopplas ihop med exponering av kemikalier. Rapporten är en sammanställning av 10 år 

forskning som idag visar att vi har över 800 olika kemikalier som är hormonstörande. Dessa 
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hormonstörande ämnen kan ha effekt i mycket små doser. Vilket betyder att de inte går att 

sätta ett gränsvärde utan att vi måste veta innan en kemikalie börjar användas om den är 

hormonstörande eller inte.  

Hormonstörande ämnen sprids till miljön genom mänsklig användning av olika varor som 

innehåller t.ex. parabener, BPA och ftalater. Många av dessa hormonstörande ämnen tar sig 

reningsverkens recipienter och dagvattnets recipienter. Vatten- och landlevande djur blir 

påverkade och forskning visar bland annat feminiserande egenskaper hos fisk 

(Kemikalieinspektionen, 2012e).  

4.2.1 Bisfenol A  

Bisfenol A har hormonliknande egenskaper. Det kan orsaka skador på barn redan som foster 

och kan påverka barnet genom ett försämrat immunförsvar, fortplantingsstörningar och BPA 

misstänks även vara cancerframkallande (Naturskyddsföreningen, 2012b). Bisfenol A är 

hormonstörande redan i låga doser. De kan frigöras från bland annat plastföremål som då tas 

upp av barnen. Det är en hormonstörande kemikalie med östrogen påverkan, som ger ett 

feminiserat utseende (Naturskyddsföreningen, 2012a). Bisfenol A kommer ut med urinen, 

men då många produkter innehåller BPA så sker exponeringen hela tiden för ämnet. Bisfenol 

A påverkar även vattenlevande organismer och kan också ge skadliga långtidseffekter i miljön 

(Naturskyddsföreningen, 2012b). Med hjälp av djurstudier har det visat sig att BPA ger; 

nervstörningar, förändringar i bröstkörteln, ökad känslighet för cancer, störd hormoncykel, 

missbildade könsorgan m.m. (Kemikalieinspektionen, 2012b).  BPA anses också kunna leda 

till feminisering av handjur (Naturskyddsföreningen, 2011a). De har gjorts fyra 

epidemiologiska studier där de undersökts om de finns något samband mellan exponering för 

BPA och förändrat beteende hos barn. Resultatet visade att tre av dessa studier har ett 

samband mellan BPA och förändrat beteende hos barn, men de är otillräckligt för att kunna 

användas i riskbedömningar (Kemikalieinspektionen 2012d).  

Kemikalier som BPA försvagar immunförsvaret. Ett fungerande immunförsvar är 

livsnödvändigt. Kroppen måste kunna stå emot bland annat bakterier och virus. 

Immunförsvaret utvecklas under flera år och exponering av kemikalier under utvecklingen 

kan leda till allvarliga brister i immunförsvaret. I dagsläget misstänker man att barnleukemi 

kan uppkomma på detta sätt. Astma och allergi misstänks bero på att de är obalanser i 

immunförsvaret (Naturskyddsföreningen, 2011b).   

4.2.2 Bromerade flamskyddsmedel 

Bromerade flamskyddsmedel hittas i människoblod och bröstmjölk (Johansson, 2012). Flera 

studier gjorda på bröstmjölk har visat att PBDE:er ökat i bröstmjölken sedan flera decennier 

tillbaka. På så sätt kan barn bli exponerade under sin första levnadstid av olika sorters 

flamskyddsmedel (Livsmedelsverket, 2012b). Bromerade flamskyddsmedel kan även påverka 

människor och barn på andra sätt som genom negativ påverkan på; sköldkörteln, 

reproduktionen och hjärnan, men kan även orsaka cancer. Flamskyddsmedel kan även skada 

barnet som foster (Johansson, 2012).  

Många bromerade flamskyddsmedel är långlivande, lagras i levande organismer och är 

giftiga. Hos djur har man sett tydliga kopplingar till att PBDE:er påverkar sköldkörteln. Hos 

möss har men sett att de får inlärningssvårigheter och beteendeförändringar. PBDE:er har 

även feminiserande egenskaper (Naturskyddsföreningen, 2012a). På grund av att de är 
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fettlösliga och svårnedbrytbara tas de lätt upp i organismer sprids i näringskedjor och blir 

kvar under lång tid. Bromerade flamskyddsmedel hittas även i sillgrissleägg, blåmussla, torsk 

och i sill/strömming (Naturskyddsföreningen, 2012b).  

4.2.3 Ftalater  

Ftalater påverkar människokroppen genom att de kan skada fortplantningsförmågan och 

påverka testiklarna, men även kan störa fosterutvecklingen. Då ftalater finns i många 

produkter innebär de att den totala exponeringen av ftalater kan vara väldigt svår. De är 

framförallt; DBP, DEHP, BBP, DIBP, DIDP, DNOP, DDP och DBP som är hälsofarliga då de 

är hormonstörande. Hos de farligaste ftalaterna DEHP och DDP har man sett att hanråttorna 

har en förändrad testikelutveckling och förändringar i bröstvävnaden. Studier visar även att 

ftalater ger en påverkan på sköldkörtel och en ny studie gjord i Schweiz visar även negativa 

påverkningar på metabolismen (Naturskyddsföreningen, 2012a).  I New York har forskare på 

The Mount Sinai Medical Center sett ett samband mellan ftalater i urin och förekomsten av 

barnfetma. Detta både genom att barnen både har ett högre BMI (Body Mass Index) och ett 

större midjemått (Naturskyddsföreningen, 2012d). Ftalater och PVC kan även ge upphov till 

astma och allergier (Kemikalieinspektionen, 2012e).  

Ftalater kan även påverka miljön mycket negativt. DBP och BBP är bioackumulerande och 

mycket giftiga för vattenlevande organismer. Många av ftalaterna hittas även i avloppsslam 

(Naturskyddsföreningen, 2012b).  

4.2.4 Parabener 

Parabener anses vara bättre än andra konserveringsmedel men har visat sig eventuellt 

påverka det hormonella systemet. Parabener antas inte vara skadliga för miljön 

(Läkemedelsverket, 2011). Det finns osäkerhet gällande två parabener; propylparabener och 

butylparabener. Där sker fortfarande forskning. Parabener är främst östrogena och leder till 

feminiserande egenskaper. Propylparabener och butylparabener antas sänka 

spermieproduktionen och testosteronnivån hos handjur. Parabener påträffas i vatten, luft 

och avloppsslam (Naturskyddsföreningen, 2012b). Butylparaben har även visat sig ge allergi 

vid hudkontakt (Naturskyddsföreningen, 2011b).  

4.2.5 Perfluorerade ämnen  

PFOS är ett så kallat PBT-ämne. Detta betyder att PFOS inte bryts ner i naturen utan att de 

ansamlas där. Det är kronisk giftig för vattenlevande organismer, halterna av PFOS ökar 

ständigt på Arktis. PFOS kan även skada fosterutveckling och ammande spädbarn. PFOA är 

också det svårnedbrytbart i naturen och mest troligt även reproduktionsstörande och 

cancerframkallande (Naturskyddsföreningen, 2012b). PFOS ansamlas i levern men hittas 

även i blodet (Naturskyddsföreningen, 2011b).  

Då kemikalierna sprids globalt har nya studier visat att isbjörnar på Svalbard även har 

exponerats för perfluoreade kemikalier och bromerade flamskyddsmedel 

(Naturskyddsföreningen, 2011b). Då kemikalier som sprids globalt oftast transporteras mot 

polerna har isbjörnarna på så sätt blivit exponerade.   
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4.2.6 PVC 

PVC själv anses inte vara hälsofarligt utan kan innehålla farliga tillsatser som mjukgörare 

(Kemikalieinspektionen, 2011a). En av byggstenarna i PVC är vinylklorid som är cancerogent 

och som i sin tur kan finnas i den färdiga produkten. PVC är inte bundet till plasten utan 

kommer att avdunsta eller lakas ur produkten. Forskning har visat alla det finns ett samband 

mellan allergiska besvär hos barn och mjukgörare i barns närvaro. Vid förbränning av PVC 

bildas saltsyra och dioxiner. Dioxiner är svårnedbrytbara och kan lätt tas upp av organismer 

och spridas i ekosystemet. Människor och djur kan sedan i sin tur få i sig dioxiner via födan, 

dioxiner är fettlösligt och hittas därför i livsmedel med hög fetthalt t.ex. fet fisk från 

Östersjön. Dioxiner kan hos människor leda till bland annat DNA-skador och försvaga 

immunförsvaret (Naturskyddsföreningen, 2012b). Använd PVC ska lämnas in till 

återvinningsstation så att saltsyran tas omhand (Kemikalieinspektionen, 2011a).  

4.3 Sammanfattande tabell  

För en mer överskådlig bild gjordes två sammanfattande tabeller om kemikalier i produkter 

och inredning på förskolor (tabell 1) samt de olika kemikaliernas påverkan på barn (tabell 2).  

Tabell 1. Sammanfattande tabell om kemikalier de olika författarna hittade i produkter och varor och i vilka 

produkter och varor de hittades i.  

Författare Kemikalie Kemikalie hittades i;  

Naturskyddsföreningen, 

2012 

PVC  Plastgolv, tapet, regnkläder i 

galon, mjuka plastleksaker… 

 Ftalater   

 Perfluorerade kemikalier Tyger, heltäckningsmattor… 

Johansson, 2012 Perfluorerade kemikalier  Madrasser och sittpuffar 

 Bromerade flamskyddmedel  Madrasser och sittpuffar 

Cheng m.fl., 2009 Bromerade flamskyddmedel Leksaker 

Kemikalieinspektionen, 2012 Bisfenol A Dryckesflaskor, CD-skivor, 

byggklossar… 

Johansson, 2012 Ftalater  PVC-golv, plastleksaker, 

regnkläder, bordsdukar… 

Koch m.fl., 2011 Ftalater  Livsmedel-/förpackningar 

Naturskyddsföreningen, 

2012 

Bromerade flamskyddsmedel Elektronisk utrustning, 

möbler och madrasser 

Sioen m.fl., 2012 Ftalater Livsmedel 



13 
 

Wilson m.fl., 2006 Bisfenol A Inomhusluft och livsmedel 

Morgan m.fl., 2011 Bisfenol A Livsmedelsförpackningar 

Naturskyddsföreningen, 

2012 

Bisfenol A Tyska befolkningen 

Johansson, 2012 Ftalater, polypropylen Nappflaskor 

Naturskyddsföreningen, 

2012 

Bisfenol A Leksaker, nappar och 

pipmuggar 

Testfakta, 2011 Allergiframkallande ämnen Våtservetter 

Lithner, Svensson, 

Lanängen, 2012 

Bisfenol A Tallrikar och glas  

Tabell 2. Sammanfattande tabell om de olika kemikaliernas påverkan på barn.  

Kemikalie Påverkan på barn 

Bisfenol A Hormonstörande, skador på foster, försämrat 

immunförsvar, fortplantingssvårigheter. 

Misstänks vara cancerframkallande osv.  

Bromerade flamskyddsmedel Påverkan på sköldkörteln, reproduktionen 

och hjärnan. Cancerframkallande. Påverkar 

foster osv.  

Ftalater Skadar fortplantningsförmågan, stör 

fosterutvecklingen, barnfetma, 

hormonstörande, astma, allergier osv. 

Parabener Allergier 

Perfluorerade ämnen Skadar fosterutvecklingen och ammande 

spädbarn. Reproduktionsstörande och 

cancerframkallande.  

PVC Innehåller ftalater. Cancerframkallande.   

4.4 Riktlinjer och gränsvärden gällande kemikalier 

Bisfenol A är i EU och Kanada förbjudet i nappflaskor efter EU-kommitteen kommissions 

förslag sedan 2011. Under 2012-2013 kommer Kemikalieinspektionen med hjälp av Boverket 

och Livsmedelsverket göra en kartläggning över hur mycket BPA som avges från 

dricksvattenrör, på uppdrag av regeringen (Naturskyddsföreningen, 2012b). 2012 förbjöds 

även BPA i barnmatsförpackningar för barn under 3 år i Sverige, då man ansåg att barn 
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under 3 år är känsligast. Ämnet är dock fortfarande tillåtet i majoriteten av alla 

livsmedelsförpackningar. Barn som äter samma kost som vuxna skyddas därför inte av 

lagstiftningen (Naturskyddsföreningen, 2012a).   

Sedan 2008 är alla PBDE:er förbjudna i elektrisk och elektronisk utrustning enligt ROHS-

direktivet. Stockholmskonventionen har en utfasningslista där fem olika PBDE:er finns med. 

Syftet med listan är att eliminera de farligaste och mest långlivande gifterna där PBDE:er 

räknas som ett av dem. HBCDD finns numera med på EU:s Kandidatlistan på grund av dess 

PBT-egenskaper.  Alla företag i EU är skyldiga att informera kunder om deras varor 

innehåller mer än 0,1 % HBCDD (Naturskyddsföreningen, 2012b).  

I REACH Kandidatlista finns de fyra farligaste ftalaterna med; DEHP, DBP, BBP och DIBP. 

Det innebär att om varor med högre halt än 0,1 % av någon av dessa ftalater är försäljaren 

skyldig att på begäran informera kunder om detta. DEHP, DBP och BBP är dessutom med i 

bilaga 17 till REACH. Det betyder att inom något år kommer de att behövas tillstånd för att få 

använda dem. De får inte förekomma i halter över 0,1 % i leksaker eller barnavårdartiklar. 

Ftalaterna DIDP, DINP och DNOP får inte förekomma i leksaker eller barnavårdartiklar som 

kan stoppas i munnen där halterna är över 0,1 % (Naturskyddsföreningen, 2011a).   

Alla parabener är tillåtna att användas (Läkemedelsverket, 2011). Sedan 1 januari 2011 är 

dock inga parabener tillåtna i tvätt- och diskmedels produkter (Naturskyddsföreningen, 

2011b). I Danmark är propylparaben och butylparabener förbjudna att använda i produkter 

som är avsedda för barn under tre år (Läkemedelsverket, 2011).  

EU satt år 2006 ett förbud mot PFOS i kemiska produkter och varor, detta förbud gäller även 

alla ämnen som bryts ner till PFOS. Även PFOS finns med på Stockholmskonventionens lista 

sedan 2009 vilket betyder att ämnet kräver globala åtgärder (Naturskyddsföreningen, 

2012b).  

Då PVC inte är en ren kemikalie i sig utan en plastsort som indirekt regleras på flera sätt, 

bland annat genom leksaksdirektivet och produktssäkerhetsdirektivet 

(Naturskyddsföreningen, 2012b).  

4.5 Alternativ för att undvika kontakt mellan kemikalier och barn 

Madrasser ska vädras ordentligt innan de används och madrasskydd gjorda av PVC bör inte 

köpas. För att undvika möbler och inredning med kemikalier fråga efter möbler och 

inredning utan flamskyddsmedel. Vid köp av något som innehåller ftalater välj då de mindre 

problematiska som DINP, DIDP och DINCH (Naturskyddsföreningen, 2012a). Välj bort golv 

gjord av PVC och välj istället trägolv eller golv av linoleum. Om man vill använda 

heltäckningsmatta bör den vara gjord av ekologisk ull. Annars är risken stor att den är 

behandlad med bromerade flamsskyddsmedel och någon perfluoread kemikalie för att göra 

den mer smutsavvisande. Istället för att måla väggarna är de bättre att tapetsera (Johansson, 

2012).   

Vid köp av plastprodukter finns det till hjälp en återvinningstriangel med en siffra i sig som 

berättar vilken plast produkten innehåller (Johansson, 2012). Symbolen brukar finnas på 

undersidan av produkten. Siffrorna är 1-7 och består av olika plastsorter. Om man ser till att 

undvika produkter med siffrorna 3, 6 och 7 klarar man sig undan de värsta plastsorterna (se 
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bilaga 2). 3 står för PVC. 6 för polystyren, som misstänks vara hormonstörande och som 

hittas i; leksaker, plastmuggar osv. 7 står för övriga plaster där en blandning av ofarliga till 

farliga plaster räknas in.   

Livsmedel bör varken värmas eller serveras på plasttallrikar då kemikalierna kan läcka ur 

tallriken vid värme (Naturskyddsföreningen, 2013a). Istället kan man använda glas- eller 

porslintallrikar. Mat i konservburkar bör undvikas. BPA finns på insidan av konservburkar 

och kommer då i kontakt med livsmedel. Istället kan man använda tetror eller färska råvaror 

för att undvika att BPA läcker från förpackningen till livsmedlet. Livsmedel bör inte heller 

förvaras i plastburkar utan istället bör de förvaras i glasburkar. För att undvika kemikalier i 

livsmedel kan även här siffrorna i återvinningstriangel användas på livsmedelsförpackningar 

som hjälp. Samma siffror gäller även här, undvik 3, 6 och 7 (Johansson, 2012). Repiga 

muggar, flaskor och plastförpackningar bör undvikas då repor ökar risken för kemikalier i 

livsmedlet (Kemikalieinspektionen, 2011a).  

I EU-förordningen nr 10/2011 finns begränsningar gällande olika kemikalier i 

förpackningsmaterial till livsmedel. Där finns en specifik gräns för ämnen i livsmedel och ett 

gränsvärde som anger högsta tillåtna halt i materialet (Livsmedelsverket, 2013). Material 

som överskridit detta gränsvärde är t.ex. nappflaskor av plast, konservburkar, returpapper, 

teflonkärl, plastfilm och aluminiumkärl. Det man framförallt undersöker är cancerrisken. För 

att undvika kemikalier från förpackningar kan man tänka på att kemikalier från 

förpackningsmaterial ökar vid; hög temperatur, gäller framförallt plaster, hög fetthalt i 

livsmedlet, konsistens på livsmedlet och lång förvaringstid.  

Leksaker köpta innan 2007 av mjukplast ska kasseras då de först 2007 kom skärpta regler 

angående de farligaste ftalaterna. Leksaker som luktar plast eller parfym bör inte heller köpas 

eller användas. Leksakerna ska helst också vara producerade inom EU. Nyinköpta leksaker 

bör tvättas innan användning. Rapexregistret kan vara till hjälp om man undrar över någon 

speciell leksak. Leksaker av trä är bättre jämfört med plastleksaker, så länge träet är 

obehandlat (Johansson, 2012). Då plaster har olika egenskaper kan man köpa leksaker som 

inte innehåller de mest problematiska plasterna (Kemikalieinspektionen, 2012d).  

Många kemikalier fastnar i dammet och gör att dammet fungerar som en reservoar för 

kemikalierna i inomhusmiljön. Ftalater, bromerade flamskyddsmedel, perfluoreade 

kemikalier, bisfenol A tillhör gruppen halvflyktiga organiska kemikalier. Det betyder att de 

lätt binds till damm (Naturskyddsföreningen, 2011a). Då många kemikalier är svåra att 

undvika är städning det bästa alternativet. Regelbunden dammsugning och skurning men 

även att vädra regelbundet är optimalast för att få bort kemikalierna. Effektivast med hjälp av 

korsdrag. Dammsugare med HEPA-filter är ett bra val. Det gör så inte damm och kemikalier 

kommer ut igen i rummet genom att ha ett tätt filter. Golvet bör skuras flera gånger i veckan 

med vatten. Det är också viktigt att tvätta händerna ofta så att kemikalier som fastnat på 

händerna inte sprids och sätts i munnen. Hygienprodukterna ska gärna vara parfymfria och 

miljömärkta (Johansson, 2012).  

4.6 Kunskap och medvetenhet hos förskolepersonal i Kiruna 

I enkätundersökningen bland Kirunas förskolor svarade 25 förskolor av 28 tillfrågade. Vilket 

gav en svarsfrekvens på 89 %.  
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Fråga 3 ” Är du medveten om de osynliga kemikalierna som finns i leksaker, 

möbler, golv osv? ” 25 förskolor svarade på enkäten i Kiruna. Resultatet visade att 

majoriteten, 16 förskolor (64 %) hade viss kunskap i ämnet. 7 förskolor (28 %) svarade att de 

var medvetna om de osynliga kemikalierna och 2 förskolor (8 %) svarade att de inte var 

medveten om de osynliga kemikalierna (se figur 1).  

 
Figur 1. Figuren visar hur medvetna förskolepersonalen var om de osynliga gifterna i produkter och inredning. 

Fråga 4 ” Har du hört talas om något av följande ämnen? ”  

23 av 25 förskolor svarade på frågan och hade hört talas om något av följande ämnen (se 

figur 2). På frågan kunde ett till sex olika ämnen fyllas i. Det ämnet som flest förskolor hade 

hört talas om var PVC och det ämne som minst förskolor hade hört talas om var perfluoreade 

ämnen och bisfenol A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Visar vilka ämnen som personalen på de olika förskolorna hade hört talas om.  
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Fråga 5 ” Skulle du vilja ha mer kunskap om kemikalier i barns vardag? ”  

Av de 25 förskolorna svarade 24 ”Ja” och 1 ”Nej” på frågan. Kommentarerna som lämnades 

till frågan var att; förskolorna ville ha mer kunskap om kemikalier i leksaker, kunskap om 

leksaker som barn stoppar i munnen och innehållet i mjukisdjur etc. Det för att kunna göra 

bättre val vid inköp av produkter och ge barnen en mindre exponering av kemikalier på 

förskolorna. Detta för att göra bättre val på förskolorna. Förskolepersonalen kan på så sätt 

även göra bättre val hemma.  

Fråga 6 ” Vem gör inköpet av leksaker, inredning, golv osv till er förskola? ” 

På fråga 6 om inköpet till förskolorna svarade 14 förskolor (56 %) att de var de själva som 

köper in produkter och inredning till förskolan. Kommunen ansvarade inte för några inköp 

till förskolorna. 10 förskolor (40 %) hade både förskolan och kommunen som ansvarade 

tillsammans för inköpen till förskolan (se figur 3). Kommentarerna på frågan var att de flesta 

hade att förskolan köpte leksaker och kommunen köpte möbler, golv osv. 1 förskola hade en 

hyresvärd som köpte in golv och inredning men förskolan stod för leksaker osv. 

                              
Figur 3. Visar fördelningen över vem som är inköpsansvarig till förskolorna.  

Fråga 7 ” Vilka kriterier tittar man på när man köper in varor till förskolan? ” 

Fråga 7 var en flervalsfråga där sju kriterier kunde väljas bland. De kriterier som var vanligast 

vid inköp av varor var; behov, pris och hållbarhet. De förskolorna prioriterade minst vid 

inköp av produkter och varor var; innehåll, efterfrågan och miljömärkning (se figur 4). 
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Figur 4. Visar vilka kriterier de inköpsanvariga på förskolorna prioriterade vid inköp av nya varor.  

Fråga 8 ” Får du några frågor eller krav från föräldrar om kemikalier i leksaker, 

möbler, golv osv? ” 

Av 25 förskolor svarade 22 förskolor ”Nej” på att de inte fått frågor eller krav från föräldrar 

angående kemikalier i leksaker, möbler, golv osv. 1 förskola hade svarat ”Ja” och fått frågor 

och krav av föräldrar och 2 förskolor svarade ”Vet ej” på frågan. 

Fråga 9 ” Hur viktigt tycker du att de är att försöka minska kemikalierna barn 

kommer i kontakt med? ”  

Fråga 9 belyser hur viktigt förskolorna tyckte de var att minska kemikalierna. Frågan var 

graderad från 1-5. Där 1 motsvarade Oviktigt och 5 Viktigt. Resultatet visade att 18 förskolor 

(72 %) tyckte det var ”Viktigt”, 4 förskolor (16 %) tyckte det var ”Ganska viktigt”, en förskola 

(4 %) tyckte det var ”varken Viktigt eller Oviktigt” och 2 förskolor (8 %) tyckte det var 

”Ganska oviktigt” och ingen förskola tyckte ”Oviktigt” (se figur 5). Kommentarerna som 

skrevs var att; personalen funderade mycket över hur kemikalierna kommer påverka barnens 

framtid, att de ville ha mer kunskap och att mer handledning behövs osv. De tyckte det var 

jobbigt att barnen blir exponerade när de kan undvikas genom att vuxna blir mer medvetna.  
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Figur 5. Visar hur viktigt de olika förskolorna tyckte det var att försöka minska kemikalierna.  

Fråga 10 ” Har du hört talas om Naturskyddsföreningens projekt ”Giftfria 

förskolor”? ” 

Av 25 förskolor svarade 22 förskolor att de inte hade hört talas om Naturskyddsföreningens 

projekt ”Giftfria förskolor”. 2 förskolor hade hört talas om projektet och 1 förskola svarade 

inte på frågan utan lämnade kommentaren ”Osäker”.   

Fråga 11 ” Tycker du man ska miljömärka förskolor med t.ex. ”Bra miljöval”? ” 

12 förskolor (48 %) svarade ”Ja” och 9 förskolor (36 %) svarade ”Nej” av totalt 25 svarande. 4 

förskolor (16 %) svarade ”Vet ej” trots det inte fanns som alternativ (se figur 6). De skrev 

endast en kommentar på frågan om att de inte visste på grund av att de inte var nog insatta.  

De som svarade ”Ja” tyckte att; de gör föräldrar mer medvetna och manar till en eftertanke 

och på så sätt kan de få bidrag från staten för att sanera förskolan osv. De som svarade ”Nej” 

på frågan tyckte att; en miljömärkning endast kommer användas för att profilera sig och att 

de inte ska vara nödvändigt då alla förskolor ska jobba med miljön.  

  
Figur 6. Visar fördelningen av förskolepersonalens uppfattning om miljömärka förskolor med t.ex. Bra 

miljöval.  

0 

2 
1 

4 

18 

Olika kriterier

Antal 
förskolor  

Minska kemikalierna 

Oviktigt Ganska oviktigt Varken eller Ganska viktigt Viktigt

48% 

36% 

16% 

Miljömärka förskolor 

Ja

Nej

Vet ej



20 
 

Fråga 12 ” Tror du de finns föräldrar som är villiga att betala en högre avgift för 

att ha sina barn på en miljömärkt förskola? ” 

Fråga 12 visade att 6 förskolor (24 %) trodde att föräldrar var villiga att betala mer för att få 

ha sina barn på en miljömärkt förskola och 8 förskolor (32 %) trodde inte de var villiga. De 

flesta, 12 förskolor (44 %) svarade att de inte visste om man ska ha högre avgift för 

miljömärkta förskolor (se figur 7).  

                                   
Figur 7. Figuren visar förskolepersonalens kännedom om de tror föräldrar kan tänka sig att betala mer för att 

få ha sina barn på en miljömärkt förskola.  

Fråga 13 ” Tror du de finns ett behov av miljömärkta förskolor? ” 

Av 25 förskolor trodde 8 förskolor (32 %) att det fanns ett behov av miljömärkta förskolor. 5 

förskolor (20 %) trodde inte de fanns ett behov. Majoriteten 12 förskolor (48 %) svarade att 

de inte visste om det fanns ett behov av miljömärkta förskolor (se figur 8).  

                                 
Figur 8. Visar förskolepersonalens kännedom om behovet av miljömärkta förskolor.  

Fråga 14 ” Hur ofta sker städning på er förskola? ” 

Alla 25 förskolorna svarade alla att städning sker varje dag. Städningen kunde dock variera, 

men någon form av städning genomfördes varje dag på alla förskolor.    
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Fråga 15 ” Tycker du att innehållsförteckningar är tillräckliga idag vid val av 

olika produkter? ” 

4 förskolor (17 %) tyckte att det var tillräckliga innehållsförteckningar vid köp av olika 

produkter idag. De allra flesta förskolor, 11 förskolor (46 %), tyckte inte det var tillräckliga 

innehållsförteckningar idag och 9 förskolor (37 %) svarade att de inte visste (se figur 9). Ett 

bortfall skedde på denna fråga.  

 
Figur 9. Visar förskolepersonalens syn på om dagens innehållsförteckningar är tillräckliga idag vid val av 

produkter. 

Fråga 16 ” Oroas du av miljögifter i vardagen? ”  

På fråga 16 om oro av miljögifter i vardagen svarade 18 förskolor (72 %) ”Ja” och 7 förskolor 

(28 %) ”Nej”.  

4.7 Råd till föräldrar och förskolepersonal för en bättre inomhusmiljö 

Nedan presenteras en sammanställning av litteratur som besvarar frågeställningen om vad 

föräldrar och förskolepersonal kan göra för att uppnå en bättre inomhusmiljö. 

Föräldrar kan välja att placera sina barn på en ”Grön Flagg” förskola eller få kommunen att 

hjälpa och starta ”Grön flagg” förskolor (Håll Sverige Rent, 2012). ”Grön Flagg” är en 

internationell certifiering för förskolor och skolor där man försöker arbeta med hållbar 

utveckling.  80 % av Sveriges kommuner har Grön flagg certifierade skolor och förskolor. 

Idag finns de drygt 2500 skolor och förskolor som är ”Grön Flagg” märkta i Sverige.  

Miljömålsberedningen kom 2012 med ett förslag på en nationell satsning av sanering på 

förskolor (Johansson, 2012). Saneringen innebär att golv, madrasser och leksaker ska vara 

fria från ftalater, bromerade flamskyddsmedel och bisfenol A. I december i år ska 

utformningen av saneringen vara klar och själva saneringen ska vara klar 2018.   

Konsumenter har ett visst ansvar för att de ska bli bättre. Det gäller att bli medveten och 

börja fundera och ställa frågor och krav i butiker och av producenter om olika produkter och 

varors innehåll. Till alla konsumenter finns en konsumentmakt som är användbar. Det räcker 

med att fråga i affären om varan innehåller flamskyddsmedel, ftalater osv, man behöver inte 

själv besitta kunskapen om olika kemikalier utan det räcker att man ställer frågor. Brevet 

från Kemikalieinspektionens hemsida går att använda och maila till butiker, producenter etc. 

17% 

46% 

37% 

Dagens 
innehållsförteckningar 

tillräckliga  
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(Johansson, 2012). I EU:s kemikalielagstiftning REACH kan alla som vill få reda på om 

någon specifik vara eller produkt innehåller mer än 0,1 % av något farligt ämne som finns 

med i Kandidatförteckningen. Inom 45 dagar ska ett svar erhållas om vad varan innehåller 

(Kemikalieinspektionen, 2011g).   

Enligt Naturskyddsföreningen kan föräldrar och/eller personal också kontakta kommunen 

och ställa krav på bättre upphandling av nya varor, livsmedel, städning osv. Så att köp av nya 

varor och livsmedel görs genom att undvika varor med farliga kemikalier i, om det är möjligt. 

Även att städning sker ofta och ordentligt med kemikalifria medel. Den offentliga sektorn har 

stora möjligheter, kommuner behöver förhindra att farliga ämnen och material används i 

förskolor. Det genom att sanera och byta ut farliga material på förskolor där barn vistas ofta 

(Naturskyddsföreningen, 2012a). Genom att påverka lokalpolitiker och personer inom 

barnomsorg och skola med att skaffa kunskap och genom att rensa ut och göra gröna 

upphandlingar kan det uppnås en bättre miljö på förskolorna (Johansson, 2012). Alla 

kommuner kan dessutom kontakta Naturskyddsföreningen och medverka i deras projekt 

”Giftfria förskolor” och själva hjälpa till med att få en bättre inomhusmiljö utan kemikalier på 

förskolor (Naturskyddsföreningen, 2013b).   

 

5. Diskussion  

5.1 Metoden  

Resultatet från litteraturstudien visade att det finns forskning från hela världen (Koch m.fl., 

2011), (Johansson, 2012), (Sioen m.fl., 2012) som visade att förskolor innehåller farliga 

kemikalier. Det är inte bara i Sverige som forskning visat att förskolor innehåller mer 

kemikalier än i hemmet (Naturskyddföreningen, 2012a). Det finns många hormonstörande 

ämnen på förskolor och jag har endast tagit upp några av de vanligaste och mest kritiska i 

denna studie. Dock går det inte att fastslå att alla kemikalier påverkar barn, utan detta är 

mestadels antaganden (Naturskyddsföreningen, 2012b). Djurstudier visar påverkan av 

kemikalier på djur så man kan endast anta att samma sker hos människor och då framförallt 

barn som är känsligare (Kemikalieinspektionen, 2012b). 

Svarsfrekvensen på enkäten var mycket bra, vilket till viss del berodde på mitt eget 

engagemang. Vid första utskick svarade inte så många på enkäten men efter att ha ringt runt 

och även erbjudit mig att komma och hämta enkäterna ökade svarsfrekvensen rejält. Några 

bortfall skedde och då jag pratade med alla förskolor verkade de vara tidsbristen som var 

problemet. Då endast en man svarade på enkäten kunde inte någon slutsats dras om män och 

kvinnors syn på kemikalier i förskolor. Jag fick några samtal om vem på förskolan som skulle 

fylla i enkäten då jag skickade en till varje förskola. Om jag hade gjort om enkäten hade det 

framkommit tydligare. Min tanke var att endast en på varje förskola skulle fylla i enkäten och 

det svaret fick representera förskolan, vilket var svårt att förstå av vissa förskolor. Fråga 2 om 

antal år de jobbat som förskolelärare blev det två bortfall. Det kan bero på att de inte var en 

kryssfråga som alla andra, utan en fråga med en tom rad som förskolorna själva skulle skriva 

in årtalet på. Fråga 11 om de tyckte man skulle miljömärka förskolor skulle nog behövt fler 

svarsalternativ. Flera förskolor svarade inte och skrev endast en kommentar på frågan. De 

tyckte att de inte var nog insatta eller tyckte de var en bra tanke men svårt att leva upp till. Så 

ett till svarsalternativ med ”Vet ej” skulle varit passande. Då det är för få förskolor i Kiruna 



23 
 

kan inte allt för stora slutsatser dras, men det ger en inblick i Kirunas förskoleverksamhet 

och deras medvetenhet och kunskap. För att kunna dra några generella slutsatser om 

förskolor i t.ex. Sverige skulle fler förskolor behövt vara med, det kan bli aktuellt i andra 

studier. 

5.2 Kemikalier på förskolor  

Då forskning visat att halterna av kemikalier är högre i förskolor än i hemmet 

(Naturskyddsföreningen, 2012a) tycker jag att agerandet går för långsamt. Vad spelar de för 

roll om vi i hemmet plastbantar? Det vill säga ta bort all plast i hemmet och ersätta de med 

andra varor som trä etc. om förskolorna inte gör något åt alla kemikalier de har? Idag 

spenderar barn mer tid på förskolor än vad de gjorde förr (Naturskyddföreningen, 2012a) 

Vilket innebär att de är ännu viktigare med bättre upphandingar för att få en bättre 

förskolemiljö. Forskningen som görs idag är inte längre antaganden utan fakta där det är 

bevisat att förskolor har kemikalier i madrasser, leksaker osv. (Naturskyddsföreningen, 

2012a). Varför vet personal och föräldrar inte om detta och varför händer ingenting? Om de 

fortsätter i denna takt som de görs idag kommer barnen om 10 år kanske spendera ännu mer 

tid på förskolorna. Vilket skulle leda till att de blir ännu mer exponerade. Då de inte sker 

någon minskning av konsumtion (Johansson, 2012) eller användning av produkter med 

kemikalier i idag, kan man anta att exponeringen kommer att öka.   

Forskning görs hela tiden på kombinationseffekter (Naturskyddsföreningen, 2012a) det är 

endast en tidsfråga innan olika kemikalier visar en kombinationseffekt. Forskning har visat 

kombinationseffekter av PBDE:er tillsammans med PCB och PBDE:er tillsammans med 

metylkvicksilver. Den visade att kemikalierna ensamma inte gjorde någon påverkan, men i 

samverkan ledde till en rad olika problem som nervstörningar (Naturskyddsföreningen, 

2011b). Metoden som används idag för att för att studera hormonrelaterade effekter är inte 

tillräcklig. Metoden är inte fullständig när de gäller effekten av små doser av olika ämnen 

framförallt vid kombinationseffekter. Det behövs nya testmetoder och nya standardiserade 

bedömningskriterier (Kemikalieinspektionen, 2012e).  

Naturskyddsföreningen har startat en ny kampanj ”Rädda mannen”. Efter flera år med att 

försökt rädda olika djurarter som pilgrimsfalk, havsörn osv från miljögifter startades en ny 

kampanj för att rädda mannen. I dagsläget är människans reproduktionsförmåga allvarligt 

hotad (Naturskyddsföreningen, 2011b). Många av de ämnen som tagits upp i denna studie är 

östrogena vilket betyder att deras fertilitet i dagsläget är hotad. Barn och foster måste 

skyddas mer, för att kunna rädda mannen reproduktionsförmåga. Så att inte dagens barn 

växer upp och även dem får problem med sin reproduktionsförmåga.  

Då småbarn är mycket känsligare än vuxna, speciellt för hormonstörande ämnen krävs det 

att vi byter ut produkterna. Det går att hitta golv, inredning, leksaker osv. som inte innehåller 

ftalater och PVC. Detta förutsätter att personal och inköpare har kunskap som krävs och kan 

ställa miljökrav (Naturskyddsföreningen, 2012d).  

5.3 Riktlinjer och gränsvärden 

För de allra flesta kemikalier finns gränsvärden och riktlinjer, för vissa ämnen finns det flera. 

Detta är bra, men de är inte meningen att det ska vara krångligt. Det borde vara en 

självklarhet att innan en ny kemikalie släpps ut på marknaden ska den ha undersökts och 
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inte som de är idag. För att förbjuda en kemikalie idag måste vi bevisa att den är skadlig, 

vilket är en lång och kostsam process. När kemikalieproducenterna ska släppa ut kemikalien 

på marknaden behöver de inte visa att den är skadlig innan den får produceras. Det kallas 

omvänd lagstiftning (Naturskyddsföreningen, 2012b). Detta tycker jag låter mycket märkligt. 

Jag anser att de är en självklarhet att alla ämnen ska analyserats innan de sätts i produkter 

och varor. Som konsument borde man känna sig säker att de varor som finns på hyllorna i 

butikerna är säkra, men så ser de inte ut i dagsläget (Naturskyddsföreningen, 2012c).   

Även om lagstiftningen skärpts och mer kunskap framställs upptäcks ändå kemikalier 

överallt i miljön från olika källor. Det finns luckor i lagstiftningen (Naturskyddsföreningen, 

2011b). Det krävs framförallt mer lagstiftning gällande kombinationseffekter av kemikalier.  

Kunskap och forskning behöver utvecklas ännu mer även om man sett hur skadligt de kan bli 

av låga doser av flera ämnen. De gränsvärdena EU satt idag tar inte hänsyn till att du 

exponeras på flera sätt av kemikalier. De kan komma från luften du andas, de livsmedel du 

äter, golvet du går på och från tv:n. Det ger en kombinationseffekt av kemikalierna 

(Naturskyddsföreningen, 2012c). Globalt sett behövs mer lagstiftningen. I Sverige och i EU 

finns lagstiftningen som fortfarande har brister och behöver kompletteras 

(Naturskyddsföreningen, 2012b). Om ett ämne idag visar sig vara farligt kan ändå ämnen 

med likartande egenskaper användas. Ett alternativ är att detta ska börja samregleras så att 

ämnen med liknande egenskaper kan förbjudas (Naturskyddsföreningen, 2012a).  

I WHO:s och UNEP:s nya rapport har forskare kommit fram till att de inte heller räcker med 

endast gränsvärden utan att man måste veta innan en kemikalie börjar användas om den är 

hormonstörande eller inte (WHO och UNEP, 2012). Det ställer ännu högre krav på 

myndigheter i Sverige men även att EU upprättar en mer hållbar lagstiftning och att 

företagen måste ta mer ansvar.  

Ytterligare en fundering gällande lagstiftningen är hur många som är medvetna om sin 

konsumentmakt, som vet om att man kan kräva att få reda på om en vara eller produkt 

innehåller mer än 0,1 % av något farligt ämne (Kemikalieinspektionen, 2007). Detta 

förutsätter att alla företagare också har kunskap och vet hur man kontrollerar detta, vilket jag 

är säker på är väldigt bristfälligt. Dessutom anser jag att 45 dagar för att producenten ska 

informera kunden om en vara innehåller något skadligt ämne (Kemikalieinspektionen, 

2011g) är alldeles för lång tid. Efter 45 dagar har man hunnit glömma bort varan eller köpt en 

annan, eftersom man antagligen behövde varan direkt och inte hade tid att vänta uppemot 45 

dagar.  

Idag används främst djurförsök för att ta reda på olika kemikaliers påverkan vilket gör att 

effekterna som visar sig på djur inte behöver visa sig hos människor. Effekterna kan visa sig i 

både större grad och mindre grad hos människor. Fysiologin är olika hos människor och djur 

och därför kan man bara anta hur kemikalier kommer att påverka människan. För att vi ska 

kunna få omfattande resultat framförallt på kombinationseffekter krävs nya metoder. Idag 

behövs helt nya tesmetoder (Forska utan djurförsök, 2012). För att undvika djurstudier kan 

tester som är cellbaserade användas i framtiden (Kemikalieinspektionen, 2012e). 

5.4 Enkätundersökningen 

Av enkätundersökningen till Kirunas förskolor framkom det att de flesta förskolor var 

medvetna om de osynliga kemikalierna i leksaker, möbler, golv osv. Det tyckte jag var 
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förvånande då de ändå svarade att de inte visste hur de skulle göra för att uppnå en bättre 

inomhusmiljö på förskolorna. Visserligen ville i princip alla förskolor ha mer kunskap om 

kemikalier i barns vardag, så kunskapen som fanns var antagligen bristfällig. De som 

överraskade mig allra mest med denna enkät var de faktum att de flesta förskolor köpte in 

leksaker, möbler och golv osv själva till förskolan. Jag trodde det var kommunen, det ställer 

ännu högre krav på att förskolepersonalen har kompetens och kunskap inom ämnet så de kan 

göra bättre miljöval. Såklart är de även en ekonomisk fråga. De förskolor som är privata har 

ännu större press på sig, att ha kunskapen och budgeten, då de inte har kommunen bakom 

som kan säga vad som får köpas in och för hur mycket. Om de ska bli en förbättring krävs de 

nog att budgeten höjs för förskolorna så att de ha råd att köpa in bättre produkter men även 

att byta ut produkter. Alla rapporter och faktablad från bland annat Naturskyddsföreningen 

och Kemikalieinspektionen borde finnas på alla förskolor. Det finns specifika rapporter som 

handlar väldigt mycket om kemikalier på förskolor. För hur ska förskolepersonal och 

föräldrar veta att de finns ute på nätet och enkelt kan laddas ner?  

Att bisfenol A var en kemikalie som inte så många förskolor hade hört talas om var lite 

förvånande, men tanke på alla debatter och nyheter som varit de senaste åren gällande BPA 

ibland annat nappflaskor. Att förskolorna inte hade hört talas om perfluoreade kemikalier var 

heller inte så konstigt. Jag hade då inte hört talas om det. Det verkar vara något som inte 

pratas om så mycket kanske då de ”hjälper” olika produkter genom att t.ex. bli smuts- och 

vattenavisande (Naturskyddsföreningen, 2012a). PVC är nog ett ämne som de allra flesta 

människor hört talas om men kanske inte ur kemikaliesynpunkt, utan snarare från 

byggindustrin.  

Kriterierna som förskolorna prioriterade vid inköp av olika produkter var framförallt pris, 

behov och hållbarhet. De var ytterst få förskolor som prioriterade innehåll eller 

miljömärkning. Vilket jag tycker tyder på att de går efter ekonomi vad som behövs till 

förskolorna, och har inte råd eller tid av att titta på innehållet eller märkning av olika 

produkter.  

Nästan inga förskolor hade inte fått frågor eller krav av föräldrar om leksakers, möblers eller 

golvs innehåll. Det betyder att kunskapen måste ges så tidigt som möjligt till föräldrar. Ju fler 

som ställer frågor och krav desto större chans är de att de blir en förbättring. Om föräldrar 

inte börjar ifrågasätta lär ingen stor förändring ske, genom att börja redan på MVC och BVC 

och ge föräldrar kunskapen där om kemikalier kan leda till en förbättring. Problemet verkar 

vara att många landsting tycker de är onödigt att oroa. Många anser nog ändå att man har 

rätt att ta del av sådana fakta och informationen (Johansson, 2012). Det är viktigt att börja så 

tidigt som möjligt för att undvika problemen av exponeringen av kemikalier senare i livet. 

Om föräldrar är medvetna redan från födseln av ett barn kanske de börjar ställa mer krav på 

förskolorna och vi får en bättre miljö där för barnen.  

Många förskolor tyckte att det var en viktig fråga att försöka minska kemikalierna. De var 

ändå splittrade till om man skulle börja miljömärka förskolor, eller ta mer betalt för 

miljömärkta förskolor. Om inte föräldrar är villiga att betala mer för att sätta sina barn på en 

miljömärkt förskola finns bara två alternativ. Förskolor måste få antingen en högre budget 

eller bidrag för att se till att kemikalier byts ut och undviks.  Många som svarade att man inte 

skulle börja miljömärka förskolor tyckte att man skulle arbeta med miljöfrågor ändå. Det 

skulle inte behövas en miljömärkning för att göra det. Vilket jag tycker är en bra synpunkt. 

En förskola tyckte att de skulle bli för mycket papperarbete vid miljömärkta förskolor. I så 
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fall skulle kanske mer resurser krävas in för att lyckas med det. I princip hade inga förskolor 

hört talas om Naturskyddsföreningens projekt ”Giftfria förskolor”, men de är inte så konstigt 

heller då projektet nyss startat. Det betyder emellertid att projektet måste nå ut mer än vad 

de gör i dagsläget.  

Innehållsförteckningarna måste bli bättre, endast fyra förskolor tyckte att de var tillräckliga 

idag. Då är de upp till myndigheterna att införskaffa bättre märkningar på produkter. Nu till 

sommaren sker en förbättring i alla fall bland leksaker med en uppdatering av 

leksaksdirektivet. Även Kandidatlistan uppdateras ständigt. Men de sätter ändå krav på att 

konsumenter som personal och föräldrar har kunskapen och kan undersöka olika varor och 

produkter (Naturskyddföreningen, 2012b).  

En väldigt positiv sak från enkäterna var att städning skedde i alla förskolor varje dag. Så 

även om kemikalierna finns överallt på förskolorna så städas de ut varje dag och i alla fall gör 

att exponeringen inte bli lika stor. Så om det är problem att byta ut produkter och inredning 

från de skadliga kemikalierna kan man se till att städa oftare och noggrannare. En annan 

positiv sak var att många var oroliga över miljögifter i vardagen och nu hade blivit ännu mer 

efter enkäten. Även om jag inte vill att de ska vara alltför orolig har ändå budskapet gått fram 

och förskolepersonalen har blivit lite mer medventa och säkert börjat fundera över detta.  

5.5 Hur går vi vidare?  

Föräldrar, förskolepersonal och kommuner måste bli mer medvetna och få mer kunskap och 

börja giftsanera förskolor (Naturskyddsföreningen, 2012d). Mitt arbete har i alla fall 

uppmärksammat några förskolor på problemet. Giftsanera är ett starkt ord men är just nu 

vad som krävs. Bara genom att göra medvetna val och vara frågvis om vad produkter och 

varor innehåller kommer man långt.  

Danskarna är väldigt duktiga på att studera och genomföra olika kampanjer till bland annat 

småbarnsföräldrar och vi borde ta hjälp av dem (Johansson, 2012). Dessutom har danskarna 

förbjudit de fyra farligaste ftalaterna; DEHP, BBP, DBP och DIBP och det borde även Sverige 

göra (Naturskyddsföreningen, 2012a).  

Så länge konsumtionen av varor ökar, ökar även kemikalieproduktionen. Då handeln med 

varor idag är global är de svårt att kontrollera varor som innehåller farliga ämnen. Styrmedel 

används inte tillräckligt idag för att minska riskerna med kemikalier i varor. Kunskapen och 

medvetenheten hos olika aktörer är fortfarande väldigt låg i allmänhet vad gäller kemikalier i 

varor. Detta försvårar möjligheten att genomföra eventuella förändringar. Förutom 

bristfälliga kombinationseffekter som tidigare nämnts, tas inte heller hänsyn till att barn är 

känsligare än vuxna med dagens gränsvärden (Kemikalieinspektionen, 2011c).  

Stort ansvar läggs på den enskilde konsumenten, i det här fallet förskolepersonalen. Det 

borde vara så att allt som produceras och når marknaden ska vara testat och godkänt, men så 

är det inte i dagsläget. Processen att förbjuda och ta bort olika kemikalier är lång, men om 

man jämför med Frankrike och Danmark som har fattat egna beslut om förbud och på så sätt 

fått med sig hela EU. Om vi i Sverige också skulle leda, som Frankrike och Danmark kanske 

vi också kan få med oss andra länder. Om ett land leder så följer de andra förhoppningsvis 

efter (Johansson, 2012). Sverige bör även ordna en utredning och kartlägga alla 

hormonstörande ämnen i olika matförpackningar, så att vi enkelt kan fasa ut dem. Sverige 
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bör också förbjuda att BPA kommer i kontakt med livsmedel, det finns redan alternativa 

förpackningar som tetrapack (Naturskyddsföreningen, 2012a). 

Sverige borde även ta fram en nationell åtgärdsplan hur de ska gå tillväga för att börja sanera 

förskolor och skolor. Kommuner borde dessutom på egen hand fasa ut de befintliga farliga 

kemikalierna (Naturskyddsföreningen, 2012a).  

 

6. Slutsats 

Denna studie visar att det förekommer kemikalier gömda i produkter och inredning på 

förskolor, som antagligen leder till diverse problem och sjukdomar hos barn. Genom 

enkätundersökningen kom de fram att många förskolor var medvetna om kemikalierna. Det 

som förvånade mig var att de flesta förskolorna själva köpte in produkter och inredning. 

Detta utan att reflektera över innehållet i dem allt för mycket. Kunskapen finns på sätt och vis 

hos personalen, även om den skulle behöva bli större. Problemet är vad man ska göra med 

kunskapen. Såklart spelar även ekonomin roll, då de blir en kostnad att köpa nya 

kemikaliefria produkter. Jag kräver inte att man ska kasta ut allting och köpa nytt och bygga 

om, då de är en stor kostnad. Utan att förskolepersonal hädanefter och såklart även föräldrar 

tidigt ska få kunskapen om kemikalierna som gömmer sig i barns vardag. Så att de kan göra 

bättre inköp. Så att nästa gång de behövs köpas in någonting att de stannar upp och funderar, 

så att de väljer en bättre produkt, tittar på märkning eller innehåll innan de beslutar sig. Så 

att de fortsättningsvis inte blir värre utan sakta men säkert går mot en bättre inomhusmiljö 

på förskolorna. Kunskapen måste bli större, det ansvaret ligger både hos kommunerna och 

politikerna, men även hos själva personalen och såklart föräldrarna. Även informationen 

måste bli mer lättillgänglig så att alla har möjlighet att ta del av den. Så länge alla i alla fall får 

kunskapen och informationen så är de sen upp till dem vad de vill göra med den.  

Så nästa steg är hur förskolepersonal, föräldrar men även människor i allmänhet ska få 

kunskapen och informationen. Detta kan eventuellt lösas genom broschyrer och faktablad 

eller genom utbildningar till personal och föräldrar. Även till barnen måste tidigt ges kunskap 

och information så att de växer upp med kunskapen. Så att nästa generation tänker mer på 

kemikalieproblemet än vad tidigare generationer har gjort.  
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Bilaga 1 

Examensjobb: Kemikalier på förskolor  

Jag heter Catrin Huuva och är student på Miljö- och hälsoskyddsprogrammet på Umeå 

Universitet och skriver just nu mitt examensjobb om Kemikalier i barns vardag, där jag valt 

att fokusera på kemikalier på förskolor. Forskning har visat att förskolor innehåller mer av de 

osynliga kemikalierna som gömmer sig i leksaker, möbler, inredning osv än i hemmet. En del 

i mitt arbete är denna enkät som ska hjälpa Naturskyddföreningen i deras projekt Giftfria 

förskolor genom att kolla b.la. hurdan kunskap förskolorna i Kiruna har och ge förslag till 

åtgärder. Svaren kommer vara anonyma, skriv gärna så utförligt som möjligt. Ditt svar är 

viktigt för undersökningens kvalité. Jag kommer att skicka ut enkäter till alla förskolor i 

Kirunas kommun.  

Om du har några frågor om enkäten ring mig på 073-843 71 14 eller maila mig på 

Catrin_huuva9@hotmail.com. Skicka tillbaka enkäten så fort som möjligt, i bifogat 

svarskuvert, men senast fredagen den 8 mars.   

Tack på förhand!  

1. Kön   
Man □ Kvinna □ 

2. Hur många år har du arbetat som förskolelärare? _________ år 

3. Är du medveten om de osynliga kemikalierna som finns i leksaker, möbler, golv osv? 
 Ja □ Ja, i viss mån □  Nej □ 

4. Har du hört talas om något av följande ämnen? 

Bisfenol A □ Bromerade flamskyddsmedel (PBDE) □  Ftalater □   PVC □  
Perfluoreade ämnen □  Parabener □ 

5. Skulle du vilja ha mer kunskap om kemikalier i barns vardag?  
Ja □ Nej □ 
Motivering: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

6. Vem gör inköpet av leksaker, möbler, golv osv. till er förskola? 
Förskolan själv □ Kommunen □  

Annan:___________________________________________________________ 

7. Vilka kriterier tittar man på när man köper in varor till förskolan? 

Pris □ Behov □ Kvalité □ Innehåll □ Efterfrågan □        Hållbarhet □ 
Miljömärkning □ 

Annat:___________________________________________________________ 

mailto:Catrin_huuva9@hotmail.com
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8. Får du några frågor eller krav från föräldrar om kemikalier i leksaker, möbler, golv osv? 
Ja □  Nej □ Vet ej □ 

9. Hur viktigt tycker du att det är att försöka minska kemikalierna barn kommer i kontakt 
med? 
1 2 3 4 5 

Oviktigt    Viktigt 

Motivering: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

10. Har du hört talas om Naturskyddsföreningens projekt ”Giftfria förskolor”? 
Ja □ Nej □ 

11. Tycker du att man ska miljömärka förskolor med t.ex. ”Bra miljöval”?  
Ja □  Nej □ 
Motivering: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

12. Tror du att föräldrar är beredda att betala en högre avgift för att ha sina barn på en 
miljömärkt förskola?  
Ja □ Nej □ Vet ej □ 

13. Tror du att det finns ett behov av miljömärkta förskolor? 
Ja □ Nej □ Vet ej □ 

14. Hur ofta sker städning på er förskola? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

15. Tycker du att innehållsförteckningar är tillräckliga idag vid val av olika produkter?  
Ja □  Nej □ Vet ej □ 

16. Oroas du av miljögifter i vardagen? 
Ja □ Nej □ 

Övriga synpunkter: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

Stort tack för att du tagit dig tid att fylla i enkäten! 
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Bilaga 2 

PET – Polyeteneterftalat 

PET-plast som används i PET-flaskor. Anses ha en låg miljö- och hälsorisk. 

Flaskorna har visat sig kunna läcka ut ämnen till innehållet, speciellt vid 

upphettning.  

 

PE-HD – Polyetylen hög densitet 

Polyetylen används i plastflaskor som sportflaskor och margarinflaskor, men 

finns även i dräneringsrör och läskbackar. Inga kända miljörisker men ska inte 

hettas upp.  

PVC – Polyvinylklorid 

PVC-plast finns i bland annat; leksaker, regnjackor, golv och vaxdukar. PVC-

plast är hård och kräver därför tillsatser av mjukgörande ftalater. PVC kräver en 

stor mängd farliga kemikalier vid framställning.  Ska undvikas och ska inte 

hettas upp.  

PE-LD – Polyetylen låg densitet  

Polyetylen med låg intensitet är vanlig i; plastpåsar, säckar och kabelisolering. 

PE-LD har inga kända miljö- och hälsorisker, men ska inte hettas upp. 

PP – Polypropylen 

Polypropylen tål höga temperaturer och finns därför i förpackningar som kan 

värmas i mikrovågsugn. PP finns i allt från sugrör till ketchupflaskor. Ämnet har 

låga miljö- och hälsorisker. Nyare studier har visat att polypropylen kan läcka 

kemikalier.  

PS – Polystyren 

Polystyren finns bland annat i yoghurtförpackningar som danoninos och 

risifrutti, plastmuggar och datorer. Det förekommer också i leksaker, datorer och 

köksmaskiner. Misstänks vara hormonstörande och bör därför undvikas.  

Övriga plaster 

Samlingsgruppen för övriga plaster. Innehåller allt från ofarliga till farliga 

plaster. Här hittas allt från; iPods, skyltar, nappflaskor, sportflaskor och 

matlådor. Här finns även polykarbonat, en hård genomskinlig plast som ofta 

hittas i flaskor och CD-skivor. Polykarbonat innehåller Bisfenol A. Bör undvikas 

speciellt i kontakt med livsmedel (Johansson, 2012), (Kurera, 2012).  
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