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Hazardous substances in preschools seen from the 
environmental and health inspectors’ point of view -     
Challenges, needs and success factors 
 

Fanny Rudén 

Abstract 
The main purpose of this study was to examine in which ways environmental and health 
inspectors work with the topic hazardous substances in preschools. The study was performed 
by interviewing 26 environmental- and health inspectors by telephone or email, foremost in 
Västerbotten and Norrbotten counties but also in some municipalities in the middle and south 
parts of Sweden. The respondents were divided into two groups and named group 1 (those who 
work with hazardous substances in preschools) and 2 (those who do not work with hazardous 
substances in preschools). Overall the environmental and health inspectors work with 
information and inspection regarding this area. They see economic resources and lacking 
knowledge as challenges and would like more guidance from authorities. Furthermore they call 
for local politicians showing more interest and involvement regarding hazardous substances 
in preschools and they think that this is one of the most important success factors along with 
a political decision, financial means and knowledge. In conclusion hazardous substances in 
preschools can be a complex area involving several challenges and needs for environmental 
and health inspectors. However the respondents in this study prove that there are ways to work 
with this particular area, even for smaller municipalities.  
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1 Inledning  
Under senare år har det uppmärksammats att vi kan bli sjuka av vår inomhusmiljö och av 
produkter som vi använder i vår vardag. Det är inte längre bara ”det självklara” såsom starka 
rengöringsmedel med varningssymboler, tungmetaller och avgasemissioner som har visat sig 
kunna vara skadliga för oss, utan även sådant som vi inte tänker på som exempelvis insidan av 
en konservburk som avger hormonstörande ämnen. Ord som parabener, bisfenoler, ftalater 
och polyflourkarboner har börjat användas av gemene man och gifter i vår vardag tycks 
diskuteras mer frekvent. Just nu riktas fokus mot samhällets yngsta medborgare - barnen. 
Barn är extra känsliga för skadliga ämnen och kan utveckla allergier eller andra hälsoåkommor 
senare i livet, vid tillräckligt stor exponering. Det finns studier som visar att exempelvis 
flamskyddsmedel har en negativ effekt på barn speciellt genom rubbningar i 
tillväxthormonerna som kan leda till bland annat beteendestörningar (How-Ran et al. 2014) 
både i ung ålder och senare i livet. Ökad medvetenhet och med den många gånger ökad oro, 
har skapat nya behov av anpassning och omställning både på lokal, nationell och internationell 
nivå.  
 
På flera håll i landet har det påbörjats initiativ med att göra förskolor giftfria i syfte att 
minimera andelen skadliga ämnen som barnen utsätts för. Det kan handla om att rensa ut 
plastleksaker, gammal elektronik som använts som leksaker, madrasser, textilier, ätredskap, 
lim, målarfärg, etc. Även byggmaterial har i vissa fall bytts ut, såsom väggar, golv och isolering. 
I en del kommuner byggs det förskolor med ett giftfritt koncept och både förskolepersonal och 
kommunanställda utbildas för att få större kunskap om kemikalier, produkter och hur det är 
möjligt att få in ett ”giftfritt tänk” i exempelvis verksamhet, upphandling eller vid tillsynsbesök. 
Det är dock långt ifrån alla kommuner som börjat med ett sådant slags arbete (Dahl och Grudd 
2013). På vissa håll tar privata förskolor själva initiativet och byter ut material i verksamheten, 
utan att kommunen arbetar med frågan. Det finns däremot tendenser som visar att kommuner 
runtom i Sverige börjat uppmärksammat området giftfria förskolor och i de fallen kan miljö- 
och hälsoskyddsinspektörer bli involverade i arbetet. Det kan handla om tillsynsärenden 
utifrån Miljöbalken med fokus på giftfria leksaker och inredning, att ge information om giftfria 
alternativ eller annat. Eftersom området är relativt nytt så kan det tänkas att miljö-och 
hälsoskyddsinspektörer behöver stöd i sitt tillsyns- och handläggningsarbete på detta område. 
Den gamla tillsynsmetoden kan behöva anpassas och ny kunskap kan behövas för att möta nya 
utmaningar. Det kan även tänkas att de miljö- och hälsoskyddsinspektörer som redan arbetar 
med detta, har erfarenheter att dela med sig av som kan vara till nytta i det fortsatta arbetet. 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörers arbete med giftfria förskolor kommer att behandlas i 
denna studie. 
 
1.1 Syfte  
Det övergripande syftet med denna studie är dels att få en inblick i hur miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer arbetar med frågor som rör giftfri förskola och dels att undersöka vad 
de som inte arbetar med detta, behöver i sitt arbete. Vidare vill studien lyfta fram det som anses 
viktigt för att nå framgång i arbetet med giftfria förskolor. 
 
1.2 Frågeställningar 
Studien ämnar besvara nedanstående frågor: 

• Hur ser arbetet ut i praktiken för miljö- och hälsoskyddsinspektörer som arbetar med 
frågor rörande giftfria förskolor? 

• Vilka utmaningar och behov uttrycks bland miljö- och hälsoskyddsinspektörer som 
arbetar- och som inte arbetar med frågor som rör giftfria förskolor? 

• Vilka framgångsfaktorer identifieras av miljö- och hälsoskyddsinspektörer när det 
gäller ett effektivt arbete med giftfria förskolor inom kommunen? 

1.3 Avgränsning 
Studien redovisar inte hur det är möjligt för förskolor att minska på kemikalier i sin 
verksamhet. Studien behandlar heller inte hur olika kemiska substanser påverkar kroppen 
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eller varför kemikalier i leksaker kan vara skadligt. Med begreppet ”giftfri förskola” i denna 
studie, menas fokus på produkter som släpper ifrån sig kemikalier till omgivningen. Städning 
och ventilation är viktiga komponenter för att hålla emissionsnivåer nere från kemikalier i 
inomhusmiljön, men detta är dock inte fokus i denna studie. Således räknas inte 
tillsynsutövning som rör detta, med som ”arbete med giftfria förskolor”. Studien kommer 
heller inte att beröra hur miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbetar med giftfria förskolor i 
andra länder än i Sverige. Slutligen kommer studien inte att behandla något avseende ”Grön 
flagg”-förskolor. 
 
 
2 Bakgrund 
2.1 Kemikalielagstiftning inom EU  
Inom EU finns olika lagar och förordningar som reglerar kemikalieanvändningen och vad 
leksaker får eller inte får innehålla. En av dessa är REACH (Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals) vars syfte är att skydda människor och miljö samt 
upptäcka skadliga kemikalier i ett tidigt skede (European Commission 2015 a). Lagen syftar 
även till att fasa ut de farligaste kemikalierna och undersöka de kemikalier som används allra 
mest samt ge information om dessa. Anledningen till att REACH uppkom år 2007 var att det 
under många år tillverkats och använts ett stort antal kemikalier i Europa, utan tillräcklig 
kunskap om vilka risker som dessa kan innebära för hälsa och miljö.  
 
Det finns även olika konventioner rörande kemikalier. En av dessa är Stockholmskonventionen 
som reglerar användningen av kemikalier globalt (EUR-Lex 2004). Denna trädde i kraft år 
2004 och har som syfte att skydda natur och människor mot långlivade persistenta organiska 
föroreningar, så kallade POP’s (Persistent Organic Pollutants) som kan färdas lång väg från 
ursprungskällan. 179 länder är parter i denna konvention som innefattar 23 ämnen. Med 
konventionen i bruk innebär det att flera ämnen begränsas eller helt förbjuds, som exempelvis 
DDT, PCB och dioxiner (Ujfalusi 2014).  
 
Vidare finns EU’s leksaksdirektiv (2009/48/EG) som började tillämpas den 20 juli 2011. Detta 
innebär att det måste finnas dokumentation, CE-märkning och en kemisk 
säkerhetsbedömning för leksakerna som släpps efter 2011. Under år 2013 utökades direktivet 
med specifika kemikaliekrav som började gälla den 20 juli år 2013 och som innebär att leksaker 
som släpps på marknaden efter den 1 juli 2013 måste uppfylla speciella krav 
(Kemikalieinspektionen 2014 a). Bland annat finns numera ett förbud mot CMR-ämnen 
(Cancerframkallande, Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen), förbud mot 55 
doftämnen, migrationsgränser för en del metaller samt ett krav på att nitrosaminer eller 
nitroserbara ämnen inte får läcka ut från leksaker som är avsedda för barn under 36 månader 
(Kemikalieinspektionen 2014 a). Även andra regleringsverktyg för kemikalier finns, såsom 
Rapex som är ett slags informations- och varningssystem för farliga ämnen i bland annat 
leksaker (European Commission 2015 b)och RoHS-direktivet (EUR-Lex 2011) som reglerar 
elektronikprodukter för barn.  
 
2.2 Miljölagstiftning i Sverige 
I Sverige är det Miljöbalken med tillhörande förordningar som utgör den rättsliga grunden för 
att skydda miljö och hälsa (SFS 1998:808). Ett av de övergripande målen i Miljöbalken handlar 
om att ”främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö” (SFS 1998:808). Hänsynsreglerna är en av 
grundbultarna i Miljöbalken och innebär att den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamhet, är skyldig att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda miljö och 
människors hälsa (SFS 1998:808). Hänsynsreglerna innehåller åtta bestämmelser, varav två 
av dessa är försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen. Den förstnämnda handlar om att 
verksamhetsutövaren är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra en störning, samt att i 
yrkesverksamhet använda bästa möjliga teknik för att förebygga skador. Den andra principen 
innebär att alla ska undvika att använda eller sälja kemiska produkter som kan skada 
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människor eller miljö, om produkterna går att ersätta med mindre farliga alternativ och mer 
miljövänliga produkter (SFS 1998:808). Hänsynsreglerna används, tillsammans med andra 
delar i Miljöbalken, i miljö- och hälsoskyddsinspektörernas tillsynsarbete (se ”Tillsyn och 
samordning”). 
 
Vidare finns även lagen om leksakers säkerhet (SFS 2011:579) som syftar till att skydda barns 
hälsa genom att leksaker enbart får säljas om de är säkra och har rätt märkning, som 
exempelvis CE-märkningen (Konsumentverket 2015). Denna lag gäller leksaker för barn under 
14 år. Det finns också förordningen om leksakers säkerhet (SFS 2011:703) som gäller för 
leksaker som omfattas av SFS 2011:703 och som även innefattar bestämmelser om 
marknadskontroll. 

2.2.1 Tillsyn och samordning 
Kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltning bedriver operativ tillsyn i enlighet med 
Miljöbalken och dess tillhörande förordningar för att kunna säkerställa att syftet med 
Miljöbalken uppfylls (SFS 1998:808). Det innebär bland annat att de kontrollerar att 
verksamheter följer de lagar som finns och i viss mån ger råd och information kring hur 
verksamheter kan förbättras. Tillsynen innefattar också att se över hur egenkontrollen 
fungerar och vilken dokumentation som finns gällande denna (SFS 1998:901). Vid ett 
tillsynsbesök på en förskola undersöks bland annat inomhusmiljön, där flera olika delar finns 
med. Några av dessa är ventilation, städning, avfallshantering, kemikaliehantering och i viss 
mån även leksaksmaterial. Vad som undersöks vid ett tillsynsbesök kan skilja sig åt mellan 
olika kommuner och mellan olika besök. 
 
Det är Folkhälsomyndigheten tillsammans med länsstyrelserna som bedriver tillsyn över 
kommunerna och ger dem råd och tillsynsvägledning. Folkhälsomyndigheten har också en 
samordnande funktion och bedriver tillsynsprojekt på olika teman, till exempel hygien i 
förskolan (Folkhälsomyndigheten 2015). Det finns också Miljösamverkan som består av flera 
projektsamarbeten för att kunna vara ett stöd i myndigheternas miljötillsyn (Miljösamverkan 
Sverige 2015).  
 
2.3 Politisk förankring och arbete med giftfri förskola inom myndigheter 
Ett av de 16 miljökvalitetsmål som Riksdagen år 1999 fattade beslut om rör Giftfri miljö 
(Regeringskansliet 2014 a). Detta innebär i korta drag att användning och spridning av- och 
exponering för gifter ska minska. Vidare ska kunskap om kemiska ämnens miljö- och 
hälsoegenskaper finnas åtkomligt. Till målet Giftfri miljö hör åtta stycken etappmål, varav ett 
handlar om att ”minska barns exponering för farliga kemikalier” (Regeringskansliet 2014 b). 
Som ett led i regeringens kemikaliearbete överlämnades i november 2013 en 
kemikalieproposition till riksdagen (Prop. 2013/14:39), ”På väg mot en giftfri vardag- en 
plattform för kemikaliepolitiken”, där det redovisas hur målet Giftfri miljö ska kunna uppnås. 
I propositionen påpekas bland annat att när det gäller krav på redovisning av 
kemikalieinnehåll för varor (kläder och leksaker exempelvis), så finns här stora brister. Det är 
svårt att få reda på vilka ämnen som finns i våra vanligaste produkter. I propositionen gör 
regeringen bedömningen att användningen av särskilt farliga ämnen som barn ofta kommer i 
kontakt med, såsom exempelvis hormonstörande- och allergiframkallande ämnen, bör 
begränsas och att arbetet med detta bör fokuseras på bland annat inredning, leksaker, textilier 
och elektroniska produkter (Regeringskansliet 2013). Propositionen (Prop. 2013/14:39) 
beskriver även olika insatser som ska genomföras för att nå etappmålet ”Minska barns 
exponering för farliga kemikalier”. Bland annat fick Kemikalieinspektionen år 2010, i uppdrag 
att ta fram åtgärder för att minska barns exponering för gifter (Prop. 2013/14:39). 
Kemikalieinspektionen skulle även under 2011-2014 utöka sin tillsyn över kemikalier i leksaker 
och andra varor och också stödja företag i arbetet att byta ut farliga ämnen i kemiska produkter 
och varor. Vidare skulle Kemikalieinspektionen (2011) bidra till att öka inköpares och 
konsumenters kunskap gällande risker som finns med olika kemikalier. I januari 2015 fattade 
regeringen beslut om att Kemikalieinspektionen ska fortsätta sitt arbete och utveckla 
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handlingsplanen ytterligare under 2015-2017 (Regeringskansliet 2015). 
Kemikalieinspektionen (2014 b) har även bland annat givit ut en broschyr om gifter i barns 
vardag, varit delaktiga i en rapport om gifter i barnvagnar (Konsumentverket 2010) och skrivit 
en rapport om barns exponering för kemikalier i förskolan (Kemikalieinspektionen 2013).  
 
I den nya handlingsplanen (Kemikalieinspektionen 2014 c) står att för att kunna möta de 
utmaningar som finns på området kemikalier i vardagen med fokus på barn, behövs ett ökat 
samarbete mellan myndigheter och andra aktörer i samhället. Det föreslås även nationella 
åtgärdsprogram där det bland annat ska finnas ett nätverk med myndigheter och forskare och 
där utbildnings- och kommunikationsinsatser föreslås. Ett av nätverkets syften är att dessa 
frågor lyfts och diskuteras vilket skulle kunna hjälpa kommuner att arbeta med frågor som rör 
barn och kemikalier. Enligt handlingsplanen har det påbörjats diskussioner om nätverket med 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kemikalieinspektionen. När det gäller tillsyn 
menar Kemikalieinspektionen (2014 c) att det ska genomföras myndighetsprojekt under 2015-
2020 där fokus är ökad samordning mellan bland annat tillsyn, riskbedömning och företag 
samt konsumenter. Dessa bör planeras i samråd med kommuner och branschorganisationer. 
I handlingsplanen nämns också kommunernas arbete mot att nå målet Giftfri miljö och då 
specifikt med fokus på gifter i förskolan. Här framgår att vissa kommuner har påbörjat arbetet 
och har en handlingsplan för detta.  
 
Då det spenderas 600 miljarder kronor inom offentlig upphandling varje år, finns det enligt 
Kemikalieinspektionen (2014 c) goda möjligheter för kommuner i egenskap av kunder, att 
ställa krav vid upphandlingar. Kunskap anses också vara en viktig del i arbetet för en giftfri 
vardag. Vidare menar Kemikalieinspektionen (2014 c) att kommuner behöver stöd i 
upphandlingar när det gäller kemikaliekrav och att de behöver tillgång till vägledning och 
kriterier. Under år 2014 fattades därför ett regeringsbeslut att Konkurrensverket skulle ta fram 
upphandlingskriterier och utveckla ett så kallat helhetsstöd för en giftfri förskola 
(Regeringsbeslut M2014/1604/Ke). I början av maj 2015 kom Konkurrensverket (2015) ut 
med råd och riktlinjer för upphandling. Vägledningen är tänkt att hjälpa kommuner upphandla 
produkter som innehåller mindre kemikalier till förskolor.  
 
2.4 Intresseorganisationer  
Det finns också intresseorganisationer som arbetar aktivt med att minska på kemikalier i 
förskolorna. Naturskyddsföreningen (2015) bedriver projektet ”Operation giftfri förskola” som 
startade år 2013. I detta projekt har de dels genomfört en inventering av material i förskolor i 
olika kommuner samt gjort en uppföljande enkätundersökning. De har även givit ut olika 
rapporter, däribland ”Giftfria barn leka bäst” (Dahl och Grudd 2013), där de bland annat 
beskriver vad man själv kan göra för att minska på gifterna i vardagen. Vidare finns 
information på deras hemsida för att hjälpa kommuner i arbetet med frågan och också hjälpa 
förskolor att själva inventera förskoleverksamheten med fokus på farliga ämnen för barn 
(Naturskyddsföreningen 2015).  
 
 
3 Metod 
3.1 Urval 
Västerbottens län och Norrbottens län valdes ut som huvudkandidater i denna studie, dels på 
grund av att dessa regioner tidigare varit begränsat representerade i Naturskyddsföreningens 
nationella projekt, ”Operation giftfri förskola” (Naturskyddsföreningen 2015) och dels i dialog 
med uppdragsgivaren Sweco Environment AB i Luleå och Umeå. En bit in i studien, efter att 
majoriteten av svar samlats in, kontaktades även kommuner i andra delar av landet. 
Anledningen till detta var att det visade sig vara ett väldigt begränsat antal miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer i Norrbotten och Västerbotten som arbetar med frågan. Eftersom en 
del av studiens syfte är att undersöka hur kommuner som arbetar med giftfria förskolor, gör 
detta i praktiken så blev det därför nödvändigt att utöka urvalet med kommuner som har ett 
etablerat arbete med frågan. Med etablerat menas här att det finns någon form av kommunal 
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handlingsplan eller strategi för att arbeta med frågan. Sökningar genomfördes på Google och 
genom att titta på Naturskyddsföreningens hemsida för ”Operation giftfri förskola” 
(Naturskyddsföreningen 2015). Valet föll på totalt åtta kommuner i Götaland och Svealand. 
Även ett par andra kontakter har tagits för att få en bredare förståelse av området, bland annat 
med en miljöutredare vid en kommun som har ett etablerat arbete med frågan och så utfördes 
också ett studiebesök på en förskola som arbetar med ett giftfritt koncept. Detta finns dock ej 
redovisat i resultatdelen på grund av avgränsningens karaktär. Sett till hur många av de 
deltagande kommunerna som finns i Västerbotten och Norrbotten är denna siffra totalt 76 %.  
 
3.2 Intervjuer 
Studien tog sin början genom att kontaktuppgifter till samtliga miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer i Västerbottens län (15 kommuner) och Norrbottens län (14 
kommuner) samlades in, via information på kommunhemsidor och via kommunernas 
telefonväxlar. Därefter kontaktades inspektörerna genom mailutskick där en förfrågan om att 
göra en telefonintervju gjordes (bilaga 1). Till mailutskicket bifogades intervjufrågor (bilaga 2). 
I mailet presenterades studien och vem som låg bakom denna, något som bland andra 
Esaiasson (2007) menar är viktigt för att klargöra syfte och uppnå tydlighet. Det informerades 
även om att alla svar kommer att presenteras anonymt i uppsatsen och att intervjumaterialet 
inte kommer att sparas efter uppsatsens slut. Till de som inte svarat efter en vecka (10 stycken 
kommuner av de ursprungliga 29 i Västerbotten och Norrbotten) gjordes en 
telefonuppföljning.  
 
Som tidigare nämnts, kontaktades även åtta kommuner i andra län efter en tid. Totalt, med de 
nytillkomna kommunerna inräknade, mailades en förfrågan om medverkan ut till 128 stycken 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer i 37 kommuner. Av dessa medverkade 11 personer i 
telefonintervju och 15 personer svarade via mail. Det var 19 kvinnor och 7 män som deltog i 
studien. Oftast svarade en person från vardera kommun, men i två kommuner var det två 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer som svarade.  
 
Den huvudsakliga metoden som använts i denna undersökning är intervjuer via telefon eller 
mail med i huvudsak öppna frågor. Intervjuerna har varit semistrukturerade (Kvale et al. 
2009), vilket innebär att ett formulär med fasta frågor har använts som utgångspunkt för 
samtalen och att följdfrågor även ställts. De fasta frågorna har varit uppdelade i två delar, varav 
den ena varit avsedd till de som anser sig arbeta med giftfria förskolor i dagsläget och den 
andra avsedd till de som inte anser sig göra det. Respondenten har sedan fått välja om denna 
vill svara via telefonintervju (med förfrågan om att spela in samtalet) eller via mail. Efter att 
intervjuerna genomförts delades respondenterna in i två grupper, grupp 1 och grupp 2. Den 
grupp inspektörer som i intervjufrågorna angivit att de arbetar med frågor som rör giftfria 
förskolor benämndes grupp 1 och bestod av nio personer. De inspektörer som angivit att de 
inte arbetar med giftfria förskolor benämndes grupp 2 och bestod av 17 personer. I grupp 1 är 
det, sett till kommundeltagande, 44 % som är från Västerbotten och Norrbotten. I grupp 2 är 
det 88 % av de deltagande kommunerna som är från Västerbotten och Norrbotten.  
 
När intervjumaterial skall bearbetas kan det vara till hjälp att göra en innehållsanalys (eng. 
content analysis) och plocka ut teman ur materialet (Graneheim och Lundman 2003). Efter att 
alla intervjuer genomförts bearbetades svarsmaterialet med fokus att hitta mönster i svaren 
för att se om flera personer svarat samma sak. Anteckningar från intervjuer samt mailsvar 
(anonymiserat) har skrivits ut. Teman har sedan plockats ut från svaren, det vill säga ord som 
har används av respondenten såsom exempelvis ”tillsyn”, ”vägledning”, 
”intresse/engagemang”, ”ekonomi” etc. Har en respondent till exempel svarat ”jag tror att det 
behövs mer ekonomiska resurser och att någon tillsynsmyndighet går in och ger vägledning 
och stöd” har temana ”ekonomi” och ”vägledning” skrivits in i högerkanten på dokumentet. 
Dessa teman har sedan legat till grund för de diagram som gjorts. Om en person exempelvis 
har nämnt ekonomi två gånger på samma fråga har detta räknats som en gång på just den 
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frågan. Detta för att diagrammen inte ska bli missvisande. Multipla svar har varit möjligt, vilket 
innebär att en och samma respondent kunnat svara flera olika saker.  
 
Svaren har sammanställts och delats upp mellan de som angivit att de arbetar med frågan och 
de som inte gör det. Varje intervju har fått en siffra för att det ska vara lätt att gå tillbaka och 
lyssna eller läsa materialet om något varit otydligt. Även viss uppföljning av svaren har skett 
genom telefon- eller mailkontakt, om förtydligande eller mer information behövts från 
respondenterna. Andra metoder som använts är inhämtning av information via internet 
genom sökmotorn Google samt via webbaserade databaser såsom Web of Science, Pub Med 
och annan relevant litteratur. Studien har genomförts i samarbete med Sweco Environment 
AB i Umeå och Luleå.  
 
 
4 Resultat 
Nedan redovisas en sammanställning av respondenternas svar. Alla medverkande har dock 
inte svarat på alla frågor och svarsfrekvensen på varje fråga skiljer sig därmed i respektive 
grupp.  
 
4.1 Arbete med giftfria förskolor i praktiken 
Resultaten som redovisas i detta avsnitt baseras på svar från 89 % av respondenterna i grupp 
1 vilket utgör 34 % av samtliga medverkande i studien. De vanligaste sätten att arbeta med 
giftfria förskolor är genom information och tillsyn (figur 1). 
 

 
Figur 1. Olika arbetsmetoder med giftfria förskolor i grupp 1 (de som anser sig arbeta medgiftfria förskolor). 
 
Gällande att arbeta med någon form av information uppger 87 % att de arbetar med detta på 
ett eller annat sätt (figur 1). Det handlar om att informera om kemikalieanvändning, dela ut en 
broschyr från Kemikalieinspektionen, se vad förskolorna får för information om kemikalier i 
olika produkter som köps in, informera om egenkontrollansvaret kopplat till 
produktvalsprincipen och försiktighetsprincipen i miljöbalken (SFS 1998:808) och informera 
om hur det är möjligt att minska på hormonstörande ämnen och kemikalier i förskolan. Det 
kan exempelvis vara att berätta att doftspray på toaletten kan anses som onödig 
kemikalieanvändning. Det kan även handla om märkning av kemikalier, där förskolepersonal 
informeras om vad märkningarna betyder och vilka kemikalier som finns i just deras 
verksamhet. Andra exempel på temat information är att skapa medvetenhet om gifter i plast 
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och varför det är ett problem, informera om vilket ansvar förskolechefen kan ha som 
verksamhetsutövare och att väcka intresse för frågan. En inspektör berättar att i dennas 
kommun arbetar inspektörerna med att hjälpa förskolor tänka till kring materialval. Det har 
också genomförts workshops med förskolechefer samt skapats en hemsida med information 
kring ämnet. En miljö- och hälsoskyddsinspektör har hållit i informationsträffar tillsammans 
med Barn- och utbildningsförvaltningen/motsvarande och kommunens inköpsavdelning. Vid 
dessa träffar informerades om kommunens åtgärdsplan för giftfri förskola, om ”gifter” i 
allmänhet samt hur det är möjligt att genomföra inköp eller upphandlingar på ett korrekt sätt 
och vilka krav som går att ställa på produkterna. I samma kommun har det även valts ut en 
pedagog på varje förskola som arbetar med inköp i syfte att minska på kemikalier i barns 
vardag. Det handlar också om att skaffa sig kunskap och information själv genom att läsa 
Naturskyddsföreningens dokument om Operation giftfri förskola, gå in på 
Kemikalieinspektionens hemsida och delta i olika former av utbildningar.  
 
Gällande tillsyn med fokus på giftfri förskola uppger 62 % av respondenterna i grupp 1 att de 
arbetar med detta (figur 1). Det är inte alltid tänkt att det ska vara så höga krav på förskolorna, 
utan huvudsyftet är i vissa fall att ”väcka tankar”, informera och inspirera. Respondenterna 
uppger att de utför- eller kommer att utföra tillsynsbesök med fokus på giftfritt i förskolan. I 
tillsynen kan även barnens utemiljö inkluderas såsom att undersöka om bildäck och konstgräs 
används på förskolorna. Andra saker som undersöks är exempelvis om våtservetter används 
och vad de innehåller, om lera till pysselaktiviteter innehåller mjukgörare såsom ftalater1 och 
vad för ansiktsfärg och målarfärg som används innehåller.  
 
50 % (varav två personer från samma kommun) uppger att det finns en 
handlingsplan/kemikaliestrategi eller att det inom kommunen drivs någon form av projekt 
inom området giftfri förskola (figur 1). En inspektör uttrycker vikten av att det finns en 
handlingsplan som stöd i arbetet, men menar vidare att ansvaret att göra en sådan inte ligger 
på miljökontoret. Om en handlingsplan eller kemikaliestrategi finns, så kan det innebära att 
det finns riktlinjer för hur kommunen ska hantera frågan, enligt en inspektör.  
 
Övriga arbetsmetoder för giftfria förskolor innefattar att arbeta med checklistor eller 
frågeformulär (figur 1). Exempelvis har en miljöförvaltning lagt in några extra frågor i den 
vanliga tillsynschecklistan. Frågorna handlar delvis om att se huruvida det finns en 
medvetenhet om kommunens arbete med giftfria förskolor ute i verksamheterna. Det handlar 
även om att få en inblick i hur- och om förskolorna arbetar för att minska 
kemikalieanvändningen och att undersöka om gammal elektronik används som leksaker. 
Frågeformuläret kan, precis som checklistan, ta upp hur förskolan arbetar med inköp och hur 
medvetenheten om miljömärkningar och vilka ämnen som kan hittas i olika produkter, ser ut. 
I tillsynen kan det ingå att både skapa- och se över befintliga rutiner i verksamheten. 50 % av 
inspektörerna i grupp 1 uppger att de arbetar med rutiner avseende giftfri förskola (figur 1). 
Det kan exempelvis inkludera rutiner vid städning, tvätt av nya textilier och inköp av leksaker, 
färger och möbler eller för leksaker som skänks till förskolan som kan vara av olämpligt 
material. Vidare är en del inspektörer med i en grupp som arbetar med kemikaliefrågor eller 
så anger respondenterna att det finns en sådan grupp inom kommunen (figur 1). Det 
vägledande arbetet (figur 1) innebär att guida förskolor om de har funderingar kring 
exempelvis produktval, hjälpa andra förvaltningar inom kommunen att ta fram en rimlig 
kravspecifikation för kemikalier i leksaker eller möbler och att vara ett stöd till 
upphandlingsenheten. Utöver detta har vissa kommuner en projektsamordnare, 
projektanställd eller miljökoordinator som speciellt har hand om frågor som rör giftfri 
förskola. I Västerbotten och Norrbotten är det 44 % av kommunerna (grupp 1) i varierande 
storlek som arbetar med dessa frågor, varav två kommuner har under 50 000 invånare.  

                                                        
1 Författarens anm. 
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4.2 Utmaningar  
Nedan redovisas svar från grupp 1 och grupp 2. Svarsfrekvensen i detta avsnitt är 92 % (89 % 
svarsfrekvens i grupp 1, 94 % i grupp 2). De största utmaningarna sett till båda grupperna anses 
vara ekonomi och kunskap (figur 2). 
 

 
Figur 2. Områden som anges som utmaningar i arbetet med giftfria förskolor bland inspektörer som anser sig arbeta 
med detta (grupp 1) och inspektörer som inte anser sig göra det (grupp 2).  
 
Det finns många olika synpunkter gällande utmaningar som miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer möter i sitt arbete med giftfria förskolor eller som de tänker sig kan bli 
en utmaning om de skulle börja arbeta med detta (figur 2). Respondenter i båda grupper tar 
upp ekonomi som en av de största utmaningarna (50 % i grupp 1 och 30 % i grupp 2). Det anses 
dyrt att köpa in nytt material och det förutspås bli höga kostnader att genomföra åtgärder i 
inomhusmiljön eftersom den innefattar så pass många olika delar (väggar, golv, möbler, 
leksaker, ventilation, etc). Det nämns att kommunen tillsätter för lite resurser och att det är en 
utmaning att samtliga delar inom kommunen ska kunna arbeta med detta, utifrån sitt eget 
arbetsområde. Det finns också exempel på att ekonomi ställs mot ”miljötänk”. Med sparkrav 
inom kommunen så är det svårt att få något utbytt som fungerar och som inte är förbrukat. Så 
länge som det inte är ekonomiskt försvarbart, ett lagkrav eller om det saknas politisk 
förankring så hamnar frågan långt ner på prioriteringslistan. En miljö- och 
hälsoskyddsinspektör i grupp 2 menar att ”Många förskolor är gamla och om det skulle börja 
utredas exempelvis material så hittar man garanterat massor av material som inte är 
lämpliga utifrån innehåll av gifter.”  
 
Den andra stora utmaningen är kunskap och kompetens (figur 2). 50 % i grupp 1 och 25 % i 
grupp 2 påpekar att det råder bristande kunskap på området och det finns också de som tar 
upp brist på egen kompetens i frågan eller uttrycker ett behov för kompetensutveckling, 
speciellt för generella miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Någon uttrycker det som att den 
känner sig osäker på området. Vidare nämns att det saknas kunskap vid upphandlingar (se 
”Vad som behövs i arbetet med giftfria förskolor” nedan) och att det är en utmaning att hålla 
sig uppdaterad kring forskningen på området. Frågor som rör kemikalier uppfattas av vissa 
inspektörer som krångliga och det är ett problem att inte ha all fakta som behövs i arbetet. Det 
är svårt att säga vilka ämnen som ska undvikas, vad som är ”ok” och ”inte ok”, när det handlar 
om giftfria förskolor. 
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Avsaknad av politiskt beslut nämns också som en utmaning (figur 2). Med ett sådant blir det 
lättare att frågan prioriteras och arbetet får större tyngd eftersom det finns beslut om att det 
ska göras. En del inspektörer i grupp 1 anser att det är ett stort område. Övriga utmaningar 
som uttrycks och som också finns representerade nedan i ”Vad som behövs i arbetet med 
giftfria förskolor” och på ”Framgångsfaktorer”, är att det saknas tillsynsvägledning och stöd 
från myndigheter. Det är bland annat svårt att som inspektör hitta något att stödja sig på i 
lagstiftningen och det är en utmaning att ställa krav på kemikalier i förskolan utifrån 
Miljöbalken. Det som finns att stödja sig på är hänsynsreglerna och försiktighetsprincipen, 
men det räcker inte och vägledning från en större myndighet behövs.  
 
Andra utmaningar som uttrycks är att det ibland saknas engagemang hos politiker och 
tjänstemän inom kommunen och en inspektör uppger att detta är ett betydande hinder. Det är 
även svårt att se på exempelvis en leksak och avgöra om den är giftig eller inte och att själva 
begreppet ”giftfri förskola” är diffus. Vidare anses det också svårt för förskolorna att påverka 
vilket material som ska finnas i deras verksamheter eftersom upphandlingarna många gånger 
sker centralt. Det efterlyses också en uppdatering och anpassning av tillsynsmetodiken. 
Ytterligare en utmaning som nämns är den mångfald av frågor som ”generella” miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer ofta arbetar med på mindre orter och där mer akuta ärenden går först. 
Vidare uppges att det finns för lite tid, att det behövs många år för att kunna åtgärda 
inomhusmiljöer och att det kan bli svårt för förskolepersonal att hinna med inventering av 
exempelvis leksaker och textilier i det redan stressiga arbetet.  
 
Slutligen anger respondenterna som arbetar med frågan (grupp 1) fler utmaningar än de som 
inte gör det (grupp 2). 

4.3 Vad som behövs i arbetet med giftfria förskolor 
I avsnittet nedan är svarsfrekvensen 96 % (89 % svarsfrekvens i grupp 1, 100 % i grupp 2). De 
största behoven i grupp 1 är vägledning/riktlinjer och kunskap. I grupp 2 anses de största 
behoven vara kunskap, vägledning/riktlinjer och nationellt projekt/projektform (figur 3). 
 

 
Figur 3. Behov som uttrycks av miljö- och hälsoskyddsinspektörer i frågor som rör giftfri förskola  
bland inspektörer som anser sig arbeta med detta (grupp 1) och inspektörer som inte anser sig göra det (grupp 2).  
 
Kunskap och utbildning anses av båda grupper vara det största behovet för att kunna arbeta 
effektivt med frågor rörande giftfria förskolor (figur 3). I grupp 1 svarar 65 % detta och 
motsvarande siffra är 50 % i grupp 2. De flesta nämner ”kunskap” som enda ord. Annat som 
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nämns är att det behövs kunskap i upphandlingar när det gäller miljökrav (se även 
”Utmaningar”) och kemikalier samt även kunskap kring giftfria saker i förskolan. Det 
efterfrågas kurser och speciell kompetensutveckling, där Kemikalieinspektionen nämns som 
samordnare.  
 
Vägledning och riktlinjer från myndigheter och även från andra kommuner anses vara 
ytterligare ett behov (figur 3). 62 % i grupp 1 anser att vägledning behövs i arbetet medan 
motsvarande siffra i grupp 2 är 29 %. Några kandidater som nämns är Kemikalieinspektionen, 
Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten samt Miljösamverkansgrupperna. Det frågas efter mer 
aktivitet från centrala myndigheter. Mer stöd efterlyses i form av tillsynsvägledning och 
handläggarstöd. 
 
Samarbete mellan kommuner eller inom den egna kommunen uttrycks också som att det finns 
behov av (se även ”Framgångsfaktorer”) (figur 3). I grupp 1 ser 25 % av respondenterna att 
detta behövs för att kunna arbeta effektivt med frågan. Motsvarande siffra i grupp 2 är 18 %. 
Mer stöd från andra kommuner- både från de som arbetar med frågan och även från andra 
som inte arbetar med frågan, för att kunna diskutera utmaningar och tillvägagångssätt skulle 
vara till hjälp. 
 
Det finns även de som vill arbeta i någon slags projektform, 29 % i grupp 2 vill antingen se att 
någon myndighet arrangerar ett nationellt tillsynsprojekt eller att Miljösamverkan ordnar 
något liknande (figur 3). Andra behov som kommer till uttryck är tid, att området blir 
prioriterat och att det tas fram ett provtagningspaket som inte är alltför dyrt. En inspektör 
menar att möjliga ämnen för provtagning skulle kunna vara hormonstörande ämnen, 
förbjudna tungmetaller (exempelvis kadmium) och reproduktionstoxiska ämnen. Vidare 
föreslår respondenten att en stor mängder prover skulle kunna skickas in från flera kommuner 
och att kostnaden därmed kan hållas nere under en viss tid. Avseende kommunala mål svarar 
25 % i grupp 1 att det behövs medan ingen svarar detta i grupp 2 (figur 3).  
 
Sammanfattningsvis är det fler behov som identifieras av de som inte arbetar med giftfria 
förskolor (grupp 2) än av de som gör det (grupp 1). Dessa innefattar ekonomi, vilja eller 
engagemang och nationellt projekt eller projektform. 
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4.4 Framgångsfaktorer 
I avsnittet nedan är svarsfrekvensen 88 % (89 % i grupp 1 och 94 % i grupp 2). De främsta 
framgångsfaktorerna anses vara intresse eller engagemang och politiskt beslut i grupp 1 
(figur 4). I grupp 2 ses de främsta framgångsfaktorerna vara intresse eller engagemang hos 
politiker, tjänstemän och förskolor, kunskap samt ekonomi (figur 4). 
 

 
Figur 4. Framgångsfaktorer som identifieras av miljö- och hälsoskyddsinspektörer för att kunna arbeta  
effektivt med frågor som rör giftfri förskola, både bland de som anser sig arbeta med detta idag (grupp 1) och de  
som inte anser sig göra det (grupp 2). 
 
Intresse eller engagemang för giftfria förskolor anses vara den viktigaste framgångsfaktorn 
för båda grupperna (figur 4). En inspektör berättar att det i inledningsskedet av arbetet i 
dennas kommun, fanns en driven person som tog initiativet med inventering och skapade en 
checklista, vilket inspektören menar var till stor hjälp. Ett brinnande intresse hos tjänstemän 
och hos politiker inom kommunen anses viktigt. Ordet ”eldsjäl” nämns återkommande gånger 
och det ses som en viktig del för att kunna skapa motivation och intresse. Om det finns en 
person som engagerara sig i frågan menar en inspektör att det skapas ”ringeffekter”, vilket gör 
att arbetet går framåt. Näst viktigaste framgångsfaktorn, framförallt i grupp 1 där det 
procentuellt sett är nästan dubbelt så många jämfört med i grupp 2, anses vara att det finns ett 
intresse hos förskolan och att de vill ha en giftfri miljö. En inspektör (grupp 1) upplever det 
positivt att det finns ett intresse hos förskolorna och deras personal i kommunen, även fast 
arbetet på miljökontoret inte kommit så långt ännu. Många miljö- och hälsoskyddsinspektörer 
uttrycker ett personligt intresse för att arbeta med dessa frågor. Sett till båda grupper uppger 
totalt 73 % att de är intresserade av att arbeta med giftfria förskolor och det är fler i grupp 2 
(76 %) än i grupp 1 (67 %) som uttrycker att de är intresserade av att arbeta med detta.  
 
Som tidigare berörts anses politiskt beslut eller att beslut kommer ”uppifrån”, som viktigt för 
att nå framgång och detta gäller främst för de som arbetar med giftfria förskolor (figur 4). Utan 
ett beslut hade det varit svårare att jobba med denna typ av frågor, enligt två inspektörer från 
olika kommuner i grupp 1.  
 
Kunskap, ekonomi och tid ses som andra framgångsfaktorer, framförallt bland de som uppger 
att de inte arbetar med frågan (figur 4) När det gäller kunskap anses forskning och kunskap på 
området som en framgångsfaktor för att både kunna ta fram tydliga lagar och regler och för att 
kunna arbeta effektivt. Att kommunen avsätter tillräckligt med ekonomiska resurser ses också 
som en framgångsfaktor. Det är också nödvändigt att kommunen avsätter tid för att arbeta 
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med frågan. Vidare menar en inspektör att denna fråga tar lång tid, men det måste få ta tid då 
det är viktigt att det görs ordentligt.  
 
Övriga framgångsfaktorer som nämns i de båda grupperna är att förmedla bra information till 
verksamheterna (figur 4) och att det finns en löpande kontakt om vad som är på gång på 
tillsynsområdet i kommunen. Detta är viktigt för att kunna hjälpa verksamhetsutövare i 
arbetet. Informationsträffar för allmänheten nämns också. 12 % i grupp 1 respektive 13 % i 
grupp 2 ser mer tydlighet som en framgångsfaktor. Med det menas att det finns klara direktiv 
på tjänstemannanivå, att det finns tydliga lagar och att frågan om giftfria förskolor ska göras 
enkel för att lättare kunna skapa engagemang. Andra faktorer utöver de ovan anses vara att 
det finns ett utbrett arbete i både kommun och förvaltning, att det finns ett samarbete bland 
de inblandade aktörerna och att det finns gemensamma mål att sträva mot – främst inom 
kommunen. Samarbete och öppenhet mellan förvaltningarna är av central betydelse, enligt en 
inspektör. Vidare nämns också (inspektör i grupp 1) att det är gynnsamt med snabb handling. 
Genomförs det exempelvis inventeringar på förskolorna och likvärdiga resultat visas i flera 
förskolor, kan det vara effektivt att inte vänta tills alla inventeringar är färdiga utan att istället 
ta fram generella handlingsplaner som många kan följa. Att upphandlingsenheten finns med 
redan från start och ställer krav på vad som väljs nämns också.  
 
5 Diskussion 
5.1 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer och giftfria förskolor 
Ända från studiens början visar det sig att begreppet ”giftfri förskola” inte är helt 
oproblematiskt i sig. Området är som tidigare nämnt relativt nytt och det saknas en allmänt 
vedertagen definition för vad ”giftfri förskola” ska innebära. Vidare kan diskuteras om det är 
möjligt att uppnå en fullständigt giftfri förskola eller om det är mer rimligt att tala om en mer 
miljösund, miljövänlig förskola eller dylikt. Som en hjälp i kommunernas arbete skulle ett 
förtydligande av begreppet och vad det innefattar, kunna underlätta att skapa en tydligare 
målbild för vad som ska uppnås.  
 
Trots att det varit färre inspektörer som svarat att de arbetar med giftfria förskolor jämfört 
med de som svarat att de inte gör det, så finns det goda exempel på hur arbetet går till i 
praktiken. Det visar sig också att miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbetar med giftfria 
förskolor på liknande sätt. Främst handlar det om informationsspridning och därefter kommer 
tillsyn (figur 1). Att det är så pass hög andel som arbetar med information (87 %) skulle delvis 
kunna förklaras med att en del i tillsynsarbetet handlar om att informera om ”vanliga” 
kemikalier (till exempel rengöringsmedel) vilket inte är något nytt i sig. Det kan även tänkas 
att inspektörerna haft information om städning och ventilation i åtanke när de svarat att de 
arbetar med att informera. Men som tidigare nämnt är det också inspektörer som arbetar med 
information specifikt kopplat till ”giftfri förskola” såsom exempelvis hormonstörande ämnen i 
hygienprodukter. Det kan uppfattas som något paradoxalt att en så hög andel inspektörer 
arbetar med information och samtidigt ser kunskap som både ett stort behov och en stor 
utmaning. En anledning skulle kunna vara att eftersom de arbetar med information så inser 
de att det behövs mer kunskap på området. När det gäller tillsyn är det, sett till att 
tillsynsutövning många gånger tillhör en miljö- och hälsoskyddsinspektörs ordinarie 
arbetsuppgifter, bara drygt hälften som arbetar med detta kopplat till området giftfria 
förskolor vilket kan bero på flera faktorer. Dels kan det vara så att tillsynen på temat giftfri 
förskola är ganska begränsad eftersom området är nytt. Ytterligare faktorer kan vara att 
tillsynen utförs med långa tidsintervall, vilket kan innebära att det går något- eller några år 
mellan besöken och att frågan om giftfri förskola ännu inte hunnit lyftas eller att just den 
tillfrågade inspektören inte har tillsyn på förskolor som arbetsuppgift. Att flera inspektörer 
som arbetar med frågan gör detta på relativt lika sätt, trots att området är nytt, kan vara en bra 
grund att bygga vidare på. Kanske fler därmed befinner sig på samma nivå och därför har 
liknande utgångspunkter i det metodiska arbetet.  
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När det gäller utmaningar så anser båda grupperna att ekonomi och kunskap är de största 
utmaningarna (figur 2). Det är procentuellt sett fler som arbetar med frågan som ser dessa två 
områden som en utmaning, vilket kan bero på att de har ett annat perspektiv utifrån sin 
situation än de som inte arbetar med frågan. Här finns också ett par skillnader i resultaten, 
såsom att flera i grupp 1 nämner att det är ett stort område medan ingen i grupp 2 ger uttryck 
för detta. Det beror antagligen på att först när kunskap börjar inhämtas på ett djupare plan 
skapas insikt i hur stort området är. Så länge vetskap om något saknas, saknas också förståelse 
för områdets omfattning. Detta kan även vara en del av förklaringen till varför fler i grupp 1 än 
i grupp 2, ser bristande vägledning och guidning som en utmaning (figur 2). Så länge som man 
inte arbetar med frågan är det troligt att behovet av vägledning inte blir lika tydligt som hos de 
som arbetar med detta. Förhoppningsvis kan det förbättras under kommande år då 
Kemikalieinspektionen (2014 c) i sin handlingsplan tar upp att det under 2015-2020 ska 
genomföras myndighetsprojekt med bland andra kommuner och där fokus ska vara just 
kemikalier i förskolan. Vidare belyser de även att kunskap i frågan är en viktig del i arbetet mot 
en giftfri vardag. När det gäller engagemang så är det fler som inte arbetar med giftfria 
förskolor som ser engagemang som en utmaning jämfört med gruppen som arbetar med frågan 
(figur 2). Eftersom ungefär tre fjärdedelar i den förstnämnda gruppen uttrycker att de är 
intresserade av att arbeta med dessa frågor, är det troligtvis inte det egna intresset hos 
inspektörerna som saknas utan bristande intresse hos politiker och tjänstemän, vilket 
respondenterna även framhåller som ett problem. Det är däremot intressant att det är fler i 
gruppen som inte arbetar med giftfria förskolor (76 % intresserade) som är intresserade av att 
arbeta med detta jämfört med de som arbetar med detta idag (67 % intresserade).  
 
Vad som behövs för att kunna arbeta med giftfria förskolor är främst kunskap och utbildning, 
enligt båda grupper (figur 3). En fördjupad egen kompetens är något som efterfrågas. Ett 
exempel är att det inte är lätt att titta på olika produkter och fastställa deras kemiska 
egenskaper. Att det finns stora brister gällande redovisning av kemiska ämnen i olika 
produkter, påpekas även i propositionen ”På väg mot en giftfri vardag - plattform för 
kemikaliepolitiken” (Prop. 2013/14:39). Det finns vissa märkningar idag att gå efter och som 
anger om det är ett bra miljöval, men det kan vara besvärligt om det handlar om gamla 
leksaker, gamla sovmadrasser, etc.  
 
Något som avviker inom kategorin ”behov”, är området nationellt projekt/projektform (figur 
3). Nästan en tredjedel av respondenterna i grupp 2 vill se något slags projekt, medan ingen av 
de som arbetar med giftfria förskolor efterlyser detta. Det kan givetvis bero på ett antal olika 
saker, men en anledning skulle kunna vara att det finns en trygghet i att arbeta med andra i ett 
större sammanhang om man står inför ett nytt arbetsområde. Inte minst skulle detta kunna 
gälla i de kommuner där det finns en (1) person som arbetar med samtliga miljö- och 
hälsoskyddsärenden. Varför ingen i grupp 1 svarat ”projekt” kan ha att göra med att de redan 
arbetar i ett projekt för giftfri förskola och därför inte ser något behov av det. Detta antagande 
får ett visst stöd i avsnittet ”Arbete med giftfria förskolor i praktiken” där hälften av 
inspektörerna i grupp 1 uppger att det antingen finns en handlingsplan, en strategi eller ett 
projekt som arbetar med giftfri förskola inom deras kommuner. Sett till kommunstorlek så är 
det fler inspektörer i grupp 1 som arbetar i större kommuner (över 100 000 invånare) jämfört 
med vad det är i grupp 2 och det finns sannolikt fler projekt som har med giftfri förskola att 
göra i en större kommun. I båda grupper uttrycks att det behövs samarbete inom den egna 
kommunen eller mellan kommuner, vilket är positivt. Ett ömsesidigt behov av att samarbeta 
kan leda till framtida kunskapsutbyten, utökad kommunikation på området och kanske även 
ett förenklat tillsynsarbete. Sett till den nationella nivån så pekar Kemikalieinspektionen (2014 
c) på liknande behov i sin handlingsplan, med ökad dialog med kommuner samt uppstartande 
av ett nätverk som diskuterar dessa frågor. Därigenom finns intresse av samarbete på nationell, 
regional och lokal nivå i samma sakfråga, vilket kan innebära bra förutsättningar för framtida 
projekt.  
 
När det gäller ekonomi och vilja eller engagemang så är det flera som inte arbetar med frågan 
som ser dessa faktorer som ett behov, men ingen i grupp 1 har svarat detsamma (figur 3). Det 
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ska dock poängteras att ”ekonomi” ligger i topp i grupp 1 när det gäller utmaningar. En 
anledning till att flera i grupp 2 svarat ”ekonomi” som ett behov kan vara att de som inte arbetar 
med frågan upplever att bristande ekonomiska resurser står i vägen för att kunna arbeta med 
detta och att andra frågor måste prioriteras. Speciellt i mindre kommuner kan det vara på det 
viset. Där kan exempelvis miljöskyddsfrågor behöva prioriteras då de ofta räknas som mer 
akuta och ekonomiskt försvarbara. Kanske det också är svårare att arbeta med frågan om det 
upplevs som att det inte finns intresse eller engagemang i organisationen. Det är ingen i grupp 
1 som svarat att de ser engagemang som ett behov, vilket delvis skulle kunna bero på att de 
arbetar inom en organisation där det finns engagemang och vilja.  
 
Både gällande ”utmaningar” och ”behov” så framstår det som att den kommunala 
upphandlingsprocessen rörande giftfri förskola är något som kan- och behöver utvecklas. 
Kemikalieinspektionen (2014 c) uttrycker i sin senaste handlingsplan att kommuner har 
möjlighet att ställa kemikaliekrav vid upphandlingar i egenskap av kunder, då de offentliga 
medlen för varor och tjänster uppgår till 600 miljarder kronor varje år. Det kan tolkas som att 
kommunerna är en viktig kund som har en del att säga till om. Att ställa krav är dock inte enkelt 
att göra om kunskap i frågan saknas, både hos de som arbetar med upphandlingar eller i 
underlaget som läggs fram inför upphandlingen. Enligt respondenterna saknas det just 
kunskap om miljöfrågor inom upphandlingsenheten för att kunna ta ställning till vad som ska 
köpas in till förskolorna. Detta ses som ett problem men det finns dock chanser till förändring 
genom Konkurrensverkets nya råd och riktlinjer för miljökrav i upphandlingar 
(Konkurrensverket 2015). Huruvida dessa är användarvänliga och lätta att arbeta utifrån 
återstår att se. Dessutom kan det också vara så att ”billigast vinner” i upphandlingar, vilket kan 
göra att miljömässigt hållbara alternativ väljs bort för att de är dyrare eller för att det finns en 
uppfattning om att de är dyrare, och att de därför inte finns med som ett alternativ från början. 
 
Intresse och engagemang är inte bara en utmaning, enligt respondenterna, utan också den 
främsta framgångsfaktorn (figur 4). Att det finns en ”eldsjäl” ses som en viktig del för ett 
framgångsrikt arbete. Det är procentuellt sett fler i gruppen som inte arbetar med giftfria 
förskolor som ser intresse som viktigt (33 % jämfört med 25 %). Det är många respondenter 
som uppger att de själva är intresserade av giftfria förskolor, vilket kan vara till hjälp om en 
kommun bestämmer sig för att börja arbeta med detta. Även det att gifter i barns vardag 
belyses på internationellt plan genom EU’s leksaksdirektiv (2009/48/EG) och på nationell 
nivå exempelvis i form av miljökvalitetsmål (etappmålet ”Giftfri miljö för barn”) samt i en 
proposition (Prop. 2013/14:39) signalerar att det finns ambitioner på hög politisk nivå vilket 
skulle kunna vara till hjälp på lokal nivå i kommunerna på längre sikt. Kanske kan det vara så 
att eftersom området började uppmärksammas för inte alltför många år sedan, så har de 
politiska målen om barn och giftfri miljö inte hunnit nå det lokala sammanhanget. Eller så har 
de gjort det, men de ekonomiska resurserna att ta tag i frågan har saknats. Det är dock en 
positiv indikation att giftfri miljö för barn är etablerat på policynivå, eftersom det ger en signal 
att området bör belysas och att det finns både intresse och engagemang nationellt sett.  
 
Vidare på temat politik, så anser främst de som arbetar med giftfria förskolor att ett politiskt 
beslut är en framgångsfaktor (figur 4). Detta skulle kunna bero på att inspektörerna i grupp 1 
arbetar i en kommun där det finns ett politiskt beslut och att de därför ser att beslutet har 
betydelse för deras arbete. Eller så kanske det saknas ett politiskt beslut, men inspektörerna 
arbetar med frågan ändå och ser tydligt hur arbetet skulle kunna underlättas om det fanns ett 
sådant. 
 
Det finns ett resultat som är värt att belysa, men det är dock både svårtolkat och 
motsägelsefullt. Grupp 1 som arbetar med giftfria förskolor anser att ekonomi är den största 
utmaningen (figur 2) för att kunna arbeta med detta, men ingen nämner ekonomi vare sig som 
ett behov (figur 3) eller en framgångsfaktor (figur 4). Det är motsägelsefullt att något anses 
vara en utmaning utan att vara ett behov eller nödvändighet för framgång. Sett till grupp 2 som 
inte arbetar med giftfria förskolor, ses ekonomi som en av de viktigaste faktorerna för 
framgång (tvärt emot grupp 1) och som en stor utmaning (i likhet med grupp 1), men inte heller 
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här anges ekonomi som det största behovet. De som inte arbetar med giftfria förskolor anser 
alltså att för att kunna lyckas i arbetet så är det viktigt med ekonomiska resurser – men de som 
arbetar med dessa frågor ser det varken som ett behov eller en framgångsfaktor, ”bara” som en 
utmaning. Kanske det innebär att inspektörer som inte arbetar med giftfria förskolor har 
föreställningen att det kommer att kosta mer än vad det behöver göra. Eller så kan det vara så 
att inspektörer i grupp 1 arbetar i kommuner som har ett övergripande arbete med giftfria 
förskolor och att de därför inte ser den ekonomiska faktorn som ett stort hinder. Varför svaren 
ser ut som de gör är svårt att säga och det finns säkerligen flera olika förklaringar och 
spekulationer. En skulle kunna vara att kommunernas storlek spelar roll. De flesta inspektörer 
i grupp 1 arbetar i större kommuner vilket troligtvis innebär en större budget. Men det ska 
också poängteras att det finns två kommuner med under 50 000 invånare som arbetar med 
dessa frågor. Även om fler kommuner har en större budget i grupp 1 är det dock ändå intressant 
att inspektörerna i grupp 1 ser ekonomi som en utmaning. Det är också intressant att ingen i 
grupp 1 ser ekonomi som en framgångsfaktor. Det kan betyda att det inte är främst ekonomiska 
resurser som behövs för att kunna arbeta med frågan utan andra saker, enligt devisen ”pengar 
löser mycket men inte allt”. Det kan också betyda att det ekonomiska ansvaret inte ligger hos 
miljö- och hälsoskydd, utan kanske på Barn- och utbildningsnämnden eller motsvarande. En 
annan fråga som dyker upp är hur mycket tillsyn och information på temat giftfri förskola 
behöver kosta. Tillsyn och information är ju de två vanligaste arbetsmetoderna för de som 
arbetar med det idag, enligt denna studie. Kanske det går att förnya befintlig arbetsmetodik 
med inte alltför stora medel. Det är som sagt svårt att spekulera kring detta och kanske handlar 
det om höga kostnader, kanske inte. I en liten kommun där andra områden måste prioriteras 
hamnar giftfria förskolor antagligen långt ned på listan, men kanske det inte behöver vara så 
stort och krävande att börja arbeta med detta. Att det i denna studie dessutom finns kommuner 
under 50 000 invånare som arbetar med giftfria förskolor visar att det inte är omöjligt att jobba 
med detta i en mindre kommun. På en liten ort finns det ett begränsat antal förskolor vilket 
kanske också kan underlätta. En annan aspekt är dock vad som händer efter att frågan lyfts 
och vilka kostnader det kan innebära, exempelvis om det blir debatt (i stil med ”är alla andra 
förskolor giftiga?”) och frågan blir stor, på en liten ort. En fortsättning på denna studie skulle 
kunna vara att enbart titta på hur små kommuner som arbetar med giftfria förskolor, gör det 
och till vilka kostnader.  
 
Det visar sig att det inte är så vanligt att miljö- och hälsoskyddsinspektörer i norr arbetar med 
frågor som rör giftfria förskolor. Procentuellt sett till antalet kommuner är det totalt 16 % av 
alla deltagande kommuner som arbetar i Norrbotten eller Västerbotten (i grupp 1 är det 44 % 
som arbetar i Norrbotten eller Västerbotten). Det som däremot framkommit under 
intervjuerna, är att det finns ett intresse av att börja arbeta med dessa frågor i båda grupperna. 
Två inspektörer från de nordligaste länen berättade även att de ”fick upp ögonen” för frågan i 
samband med denna studie. Positivt är också att det är flera i norr som nämner samarbete. Det 
behövs någon eller några som driver frågan framåt och som förhoppningsvis kan leda till ett 
politiskt beslut och ett utvecklat arbete kring frågan. Med andra ord verkar det som att det 
finns goda förutsättningar, sett till intresse och samarbetsvilja hos inspektörerna, för ett 
utvecklat arbete med giftfria förskolor i norr. Trots att det i dagsläget är begränsat med aktivitet 
på området.  

5.2 Analys av metodval  
Det skulle i ett tidigt skede ha bestämts i förväg, vad som menas med att ”arbeta med giftfria 
förskolor”. Genom att ha en tydlig definition från början hade det förmodligen varit enklare 
för respondenterna att veta vilken del av frågorna som de skulle svara på. Det som avses i denna 
studie med ”giftfri förskola” och som tidigare nämnts, framgick inte till respondenterna vid 
studiens början. Ett sätt att förtydliga hade kunnat vara att sätta upp ett par kriterier för vad 
som avsågs, exempelvis plast i leksaker eller uttjänt elektronik och även vad som inte avsågs, 
såsom städning och ventilation. I två fall blev det så att personer som i sin tillsyn ser över 
exempelvis ventilation och städning, svarade på frågorna som var tänkta för de som arbetar 
även med frågor i linje med ”giftfri förskola”, som exempelvis information om olika typer av 
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plast, pysselmaterial, alternativ till matlagningsutrustning, etc. I de fallen registrerades svaren 
som att de inte börjat arbeta med frågan kring giftfria förskolor. Anledningen till att ventilation 
och städning valdes bort i denna studie är att det redan finns ett nationellt tillsynsprojekt på 
detta tema. I ett fall var en miljö- och hälsoskyddsinspektör på väg att börja arbeta med frågor 
rörande giftfri förskola och hamnade mitt emellan de två frågeformulären. Det löstes genom 
att respondenten fick välja vilken del som passade bäst in på det individuella arbetet, vilket i 
detta fall blev i grupp 1 eftersom arbetet delvis hade påbörjats. I två fall arbetade kommuner 
med frågan i hög grad, men inte miljö- och hälsoskyddsinspektörerna i dessa kommuner. Då 
besvarades frågorna, efter dialog med respondenterna, för de som inte jobbar med frågan i 
dagsläget.  
 
Trots att det försöktes vidta åtgärder för att öka svarsfrekvensen från miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer som arbetar med giftfria förskolor, så blev det ändå betydligt fler svar 
från de som inte gör det. Det medförde att svarsfördelningen blev ojämn. Det hade varit 
önskvärt att få lika många respondenter i både grupp 1 och grupp 2 för ett mer rättvisande 
resultat och gärna lika många kvinnor som män. Det visade sig dock under studiens gång att 
några inspektörer i grupp 2, faktiskt hade anknytning till frågan genom att exempelvis tycka 
till om handlingsplaner där giftfri förskola finns med.  
 
Två frågor som kan ses som sammanlänkade är frågeställningarna (och intervjufrågorna, se 
bilaga 2) som rör ”behov” och ”framgångsfaktorer”. Vad en person behöver för att kunna arbeta 
effektivt med en fråga, kan i stort sett ses som samma sak som vad en person behöver för att 
nå framgång i sitt arbete. Detta blev tydligt efter att resultaten sammanställts och ledde till 
vissa upprepningar i resultatet. Gällande studiens design hade ett alternativ kunnat vara att 
använda en enkätundersökning, men då öppna frågor och personlig kontakt med 
respondenterna eftersträvades i syfte att få en bredare inblick i arbetet, valdes detta bort i ett 
tidigt skede. Något annat som är värt att beakta och som nämnts tidigare, är att storleken på 
de deltagande kommunerna skiljer sig väsentligt i vissa fall. En väldigt liten kommun med ett 
par tusen invånare har sannolikt andra förutsättningar än en stor kommun med flera 
hundratusen invånare. Spannet i denna studie är därmed stort, sett till ekonomiska- och även 
personaladministrativa resurser inom kommunerna. Huruvida detta spelar roll i arbetet med 
giftfria förskolor diskuteras ovan. Vidare bör beaktas att eftersom antalet respondenter som 
uppger att de arbetar med giftfria förskolor, är mycket begränsat i studien kan resultatet inte 
ses som representativt för miljö- och hälsoskyddsinspektörer som arbetar med dessa frågor. 
 
Slutligen, när det gäller att svaren i vissa aspekter skiljer sig mycket åt, exempelvis att ingen i 
grupp 1 svarat något som grupp 2 svarat, så bör det inte tolkas som att ingen inspektör i grupp 
1 till exempel anser att den ekonomiska- eller kunskapsmässiga biten är irrelevant för att nå 
framgång i arbetet, utan att detta kan bero på många faktorer. Utöver den diskussion som förts 
ovan, kan det vara så att den enskilde kanske inte har tänkt på att svara ”X” på just den frågan 
eller redan anser sig ha svarat ”X” på en annan fråga och att det därför är avhandlat. Dessutom 
är det nästan dubbelt så många i gruppen som inte anser sig arbeta med detta idag, vilket också 
påverkar resultatet. 

6 Slutsatser  
Denna studie visar att det finns miljö- och hälsoskyddsinspektörer som arbetar med frågor 
som rör giftfria förskolor och tillvägagångssätten ser relativt likadana ut. Den visar också att 
det finns mindre kommuner som arbetar med detta. De främsta arbetsmetoderna innefattar 
att arbeta med information och med tillsyn, men även andra metoder såsom rutiner och 
checklistor anges. Studien visar också att utmaningar, behov och framgångsfaktorer ser relativt 
lika ut – oavsett om man arbetar med dessa frågor eller inte.  
 
Båda grupper anser att kunskap och ekonomiska resurser är de största utmaningarna, men de 
som inte arbetar med giftfria förskolor ser även tid som en utmaning. Båda grupper anser också 
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att det behövs mer vägledning och riktlinjer samt mer kunskap, med den skillnaden att de som 
inte arbetar med giftfria förskolor idag, även ser ett behov av att arbeta i ett projekt. 
 
Även framgångsfaktorerna ter sig relativt lika i de båda grupperna. För att kunna lyckas med 
arbetet menar båda grupper att intresse hos politiker och tjänstemän är viktigt. Men de som 
arbetar med frågan finner utöver detta att ett politiskt beslut är en framgångsfaktor. De som 
inte arbetar med frågan tycker att förskolornas intresse också spelar roll och nämner kunskap 
och ekonomi som framgångsfaktorer. Antalet respondenter som arbetar med giftfria förskolor 
är dock mycket begränsat och därför är det svårt att dra några generella slutsatser för gruppen 
inspektörer i stort, som arbetar med detta. Vidare visar studien att det finns politisk förankring 
på nationell nivå för ett par av de saker som pekas ut som utmaningar och behov, exempelvis 
upphandlingskriterier med inriktning på kemikalier i förskolan, nätverksbildande och 
myndighetsprojekt. 
 
Intresse och engagemang ses i båda grupper som en av de främsta framgångsfaktorerna för att 
lyckas i arbetet med giftfria förskolor. Att fler människor får upp ögonen för området och blir 
intresserade förutsätter att det finns kunskap och helst någon som kan förmedla områdets 
relevans utan att det blir för ”kemiskt” eller teoretiskt tungt. Här kan det finnas en roll för 
bland andra miljö- och hälsoskyddsinspektörer att fylla, men för att kunna göra det finns det 
flera faktorer som spelar in, som exemplifierats i denna studie. Intresse och kunskap är inte 
allt för att lyckas men det är en bra bit på vägen för att ge samhällets yngsta medborgare en 
giftfri start i livet.  
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Bilaga 1 
 
Mailutskick med förfrågan om medverkan 
 

Hej, 
 
Jag heter Fanny Rudén och läser sista året på Miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå 
universitet. Jag ska just påbörja min C-uppsats som jag skriver i samarbete med Sweco 
Environment AB i Umeå och Luleå och som handlar om miljö- och hälsoskyddsinspektörers 
roll i frågor som rör giftfria förskolor. 
 
Under senare år har det diskuterats alltmer kring kemikalier och giftiga ämnen i barns 
vardag, vilket har lett till att kommuner runtom i Sverige börjat titta på hur det är möjligt att 
eliminera gifter i exempelvis förskolor. Dessa frågor kan hamna på miljö- och 
hälsoskyddsinspektörens bord och eftersom arbetsområdet är relativt nytt, kan det tänkas att 
det finns en del utmaningar i jobbet med detta. 
 
Mitt syfte med studien är främst att undersöka dessa utmaningar och även se vilka behov 
som uttrycks, genom att genomföra telefonintervjuer med miljö- och hälsoskyddsinspektörer 
i samtliga kommuner i Norrbottens- och Västerbottens län. Eftersom studien innefattar både 
de som redan jobbar med frågan och de som inte gör det, så skulle jag bli glad om du (eller 
din kollega som du vet jobbar med dessa frågor) vill ställa upp. Intervjun beräknas ta ca 30 
min. Om du hellre vill maila mig dina svar så går även det bra. Svaren kommer att behandlas 
anonymt och inga personnamn eller kommunnamn kommer att länkas till några svar i 
uppsatsen.   
 
Bifogat i detta mail finns intervjufrågorna som jag har tänkt ställa. Under vecka 14 kommer 
jag att ringa runt till er med förhoppningen att vi kan boka in en telefonintervju. Det skulle 
vara till stor hjälp om ni ville ställa upp och framförallt skulle det vara intressant att få höra 
era erfarenheter och tankar kring detta ämne. 
 
Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Fanny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
 
Frågor till miljö- och hälsoskyddsinspektörer som i dagsläget arbetar med 
giftfria förskolor 
 
Arbetar du som miljö- och hälsoskyddsinspektör något med giftfria förskolor? 
 
Vilka är de största utmaningarna i det arbetet? 
 
Är det något speciellt som du känner att du behöver för att kunna arbeta effektivt med detta? 
 
Om du upplever att arbetet i just din kommun går väldigt bra kring giftfria förskolor, vad tror 
du att det beror på? Vilka faktorer spelar in här, enligt dig? 
 
Är du intresserad av att arbeta med dessa frågor och hur skulle det kunna se ut i sådana fall? 
 
 
Frågor till miljö- och hälsoskyddsinspektörer som i dagsläget inte arbetar med 
giftfria förskolor 
 
Arbetar du som miljö- och hälsoskyddsinspektör något med giftfria förskolor? 
 
Ser du några utmaningar som skulle kunna dyka upp i arbetet med detta? 
 
Är det något speciellt som du skulle behöva för att kunna jobba med det? 
 
Vilka framgångsfaktorer tror du spelar in för att kunna arbeta effektivt med detta? 
 
Är du intresserad av att arbeta med dessa frågor och hur skulle det kunna se ut i sådana fall? 
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