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Non-toxic preschool in municipal of Nordmaling 
 
An inventory of preschools and measures to reduce negative health effects on 
children from chemical exposure 

Belinda Norman 

Abstract 
Humans are exposed to chemicals every day in our indoor environment. Chemicals have 
contributed to increased prosperity but also caused negative health effects. Children are 
vulnerable to chemicals because of their development and they breathe and drink more in 
relation to their body weight. That is why it’s important to reduce chemical exposure in 
environment for children. Preschools have a central role when it comes to materials and 
products that may pose a risk for exposure. The municipality has an important role to achieve 
a nontoxic environment which is based on a Swedish environmental quality goal (Non-toxic 
environment). This study is a part of the prioritized local environmental work in the 
municipal of Nordmaling. An inventory has been done to find out what type of chemicals that 
may expose children to harmful effects in preschools of Nordmaling. Electronic as a toy, soft 
and smelling toys, plastic around food and drinks, foam play pads were common products 
found during the inventory. This materials containing phthalates, brominated flame 
retardants, perfluorinated compounds, bisphenol A, lead and cadmium that can expose 
children through leaching into the indoor environment. A guidance have been constructed to 
achieve a non-toxic environment based on the results from the inventory in a cost effective 
way. The conclusion of the report is clear, identified problem areas can quickly be 
accomplished with small measures and low costs. Increased awareness of harmful substances 
and good routines for purchases and cleaning can further reduce the exposure to chemicals in 
the preschools. 
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1 Inledning och bakgrund 
 

1.1 Kemikalier  
Kemikalier är skapade av människan och har bidragit till en ökad välfärd men också 
förorsakat negativa hälsoeffekter på oss människor (Kemikalieinspektionen 2013 b). 
Syntetiskt framställda kemikalier har ökat dramatiskt i världen från år 1930 när en miljon 
ton kemikalier tillverkades till år 2001 då EU-kommissionen angav att mängden ökat till 400 
miljoner ton (Norin et al. 2011). Det finns en okänd sammansättning av kemikalier i vår miljö 
och bara i Europa finns över 145000 olika ämnen registrerade (Norin et al. 2011). Detta visar 
på att det finns oändligt många möjliga kombinationer av kemikalier och hur dessa 
kombinationer påverkar hälsa och miljö är svåra att förutse även om enskilda ämnens 
effekter är kända (Norin et al. 2011). Kemiska ämnen finns i allt som omger oss i vardagen 
som mat, möbler, hygienprodukter, elektronik och leksaker. Dessa ämnen kan vara farliga för 
hälsan och främst för barn som är en grupp med hög riskfaktor (Kemikalieinspektionen 2013 
a).  
 

1.2 EU-lagstiftning och nationella miljömål 
Lagstiftningen för allmänna kemikalier är reglerat på EU-nivå i förordning (EG) nr 
1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(REACH-förordningen). Förordningen trädde i kraft 2007. Kandidatförteckningen (artikel 
59) är särskilt viktig att ta hänsyn till där kemiska ämnen med allvarliga effekter på miljön 
och människors hälsa successivt läggs till (Kemikalieinspektionen 2015).  
 
Varor och produkter regleras i specifika direktiv som exempelvis Leksaksdirektivet 
2009/48/EU. Direktivet ställer krav på tillverkare och importörer för att skydda barn och 
allmänheten mot exponering av hälsoskadliga kemikalier. Leksaksdirektivet tillämpades 2011 
och skärptes ytterligare 2013 med hårdare kemikaliekrav. I det nya leksaksdirektivet har det 
införts ett förbud mot cancerogena- mutagena- och reproduktionshämmande ämnen (CMR-
ämnen). Vidare har ett förbud instiftats mot 55 olika doftämnen samt ett förbud mot 
frisättning av nitrosaminer och nitroserbara ämnen från material ämnade för barn under 36 
månader (Kemikalieinspektionen 2015). Leksaksdirektivet innehåller också en 
migrationslista med gränser för hur mycket farliga ämnen får läcka ut (migrera). Vidare 
ställer direktivet krav på att leksaker ska ha märkning enligt Conformité Européenne (CE-
märkning) som visar att varan överensstämmer med EUs krav för säkerhet, hälsa och miljö 
(Kemikalieinspektionen 2015). Om en leksak klassas som en kemisk produkt ska denna vara 
märkt enligt förordningen (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning 
(CLP- förordningen).  
 
Elektronisk utrustning som läsplattor och datorer styrs av direktivet 2011/65/EU (RoHS-
direktivet) som begränsar användning av farliga ämnen så som tungmetaller och 
flamskyddsmedel (Kemikalieinspektionen 2016 a). 
 
Miljöbalken (SFS 1998:808) är ett nationellt regelverk som syftar till att nuvarande och 
kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. De allmänna hänsynsreglerna 
och främst försiktighetsprincipen är särskilt viktiga vid riskbedömning av vilka material och 
produkter som köps in på förskolor (Klar et al. 2014). Sverige har 16 miljökvalitetsmål där ett 
av målen är Giftfri miljö. Detta mål strävar efter att halterna av naturfrämmande ämnen ska 
vara nära noll och påverkan på människors hälsa och ekosystem ska vara försumbar, samt att 
halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna (Miljömål 2015). 
Målet för Giftfri miljö ska ha uppnåtts till år 2020 varav ett etappmål är att minska barns 
exponering av farliga kemikalier (Miljömål 2015).  
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1.3 Hälsofarliga ämnen i förskolemiljön 
Plast är ett vanligt förekommande material på förskolor i exempelvis leksaker. Plast består av 
kedjor av polymerer vilka i sin tur är uppbyggda av organiska monomerer (Christiansson 
2012). För att uppnå önskade effekter som att göra plasten mjuk, böjbar, vattenavstötande 
och brandsäker adderas olika typer av tillsatsämnen (Klar et al. 2014). Plaster är ofta märkta 
med en siffra (1-7) i en triangel för att ange graden av hälsoskadliga ämnen, se bilaga 1. 
Plaster märkta med siffran tre innehåller polyvinylklorid (PVC), siffran sex innehåller 
polystyren (PS) och siffran sju står för övrig plast som exempelvis polykarbonatplast. Plaster 
med siffror 3, 6 och 7 bör undvikas för att minska exponeringen av tillsatta kemikalier som 
kan ge negativa hälsoeffekter. PVC innehåller exempelvis flest tillsatser och består av 35-40 
viktprocent mjukgörare (Christiansson 2012). Övriga siffror är förenade med låg risk 
förutsatt att de inte kombineras med värme (Åhrberg 2010). Ftalater är kemikalier som är 
vanligt förekommande som mjukgörare och finns i en mängd vardagsartiklar som produceras 
i stora mängder. Ftalater är inte kemiskt bundna och kan diffundera från materialet till 
omgivningen (Christiansson 2012). Ftalater är hormonstörande i varierande grad beroende 
på molekylvikten och kan störa fortplantningsförmågan (Norin et al. 2011).  
 
Syntetiskt framställt gummi består av polymerer på samma sätt som plaster. Nitrosaminer 
och nitroserbara ämnen är föreningar som finns i gummi och har visat sig vara 
cancerframkallande. Dessa ämnen återfinns i ballonger samt i vissa fingerfärger 
(Kemikalieinspektionen 2015).  
 
Bisfenol A (BPA) används för att göra polykarbonatplast som förekommer i exempelvis 
nappflaskor, konservburkar, leksaker, och förvaringskärl till mat och dryck. BPA har 
egenskaper som liknar kroppens egna hormoner vilket kan leda till fosterskador, 
fortplantningsstörningar, påverkan på immunförsvaret och ämnet misstänks vara 
cancerframkallande (Norin et al. 2011). BPA läcker monomerer och processen påskyndas i 
kontakt med värme samt av basiska och sura förhållanden (Braun & Hauser 2011).  
 
Hushållsprodukter som exempelvis disk-, tvätt och sköljmedel, fönsterputs och 
rengöringsmedel för golv kan avge betydande mängder miljögifter när de används på stora 
ytor (Socialstyrelsen 2006). Miljögifterna kan vara lösningsmedel eller doftämnen som kan 
ansamlas i dammpartiklar och vid exponering ackumuleras i kroppen (Socialstyrelsen 2006). 
Perfluorerade ämnen som exempelvis perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra 
(PFOA) används för att få vatten- och fettavvisande ytor vid behandling av möbler, glas, och 
golv. Perfluorerade ämnen återfinns därför också i rengöringsmedel (Kemikalieinspektionen 
2013 a). Denna grupp av stabila kemikalier är extremt svårnedbrytbara och kan skada 
fosterutvecklingen samt återfinnas i blodet och ansamlas i levern (Norin et al. 2011). 
 
Textilier har olika funktioner och egenskaper som uppsugningsförmåga, mjukhet, styvhet och 
glans och detta kan uppnås med hjälp av kemikalier som exempelvis azofärgämnen, 
formaldehyd, flamskyddsmedel och antimögelmedel (Kemikalieinspektionen 2009). 
Exponering av formaldehyd, flamskyddsmedel och antimögelmedel kan orsaka allergier och 
astma. Azofärgämnen kan brytas ned till akrylaminer som kan ge allvarliga hälsoeffekter som 
cancer, störd fortplantningsförmåga samt påverka arvsmassan negativt 
(Kemikalieinspektionen 2009).  
 
Förutom i textilier finns flamskyddsmedel i elektronik som läsplattor, datorer och tv-
apparater. Bromerade flamskyddsmedel är den vanligaste sortens flamskydd och används för 
att minska risken för brand. Problemet ur miljö- och hälsosynpunkt är att de är giftiga, 
långlivade och lagras i levande organismer (Klar et al. 2014). Organofosfater är en grupp 
ämnen som också används i flamskyddsmedel men även som mjukgörare i plaster och i 
golvpolish. Vissa organofosfater är klassade som cancerframkallande och andra misstänks 
skada nervsystemet (Bergh et al. 2011).  
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Elektronik innehåller förutom flamskydd även skadliga tungmetaller som bly och kadmium. 
Bly är reproduktionsstörande, cancerframkallande samt har en negativ påverkan på 
nervsystemet och hjärnans utveckling (Järup 2003). Problemet med bly är att det inte finns 
en lägsta nivå som kan anses vara säker. Exponering av bly sker också i många fall via 
dricksvatten och livsmedel. Kadmium finns förutom i elektronik också naturligt i åkermark 
och blir därför en exponeringskälla via livsmedel. Ämnet kan vara farligt i låga nivåer och kan 
ge effekter som påverkar njurarna och skelettet (Öberg et al. 2013).   
 

1.4 Barn är extra känsliga 
Barn tillbringar ungefär 90 % av dagen inomhus och en stor del av den tiden är på förskolan 
med risk för kontinuerlig exponering av kemikalier (Choi et al. 2010, Bradman et al. 2014). 
Eftersom barnen växer och utvecklas är de mer sårbara för de negativa effekterna av 
kemikalier i inomhusmiljön än vad vuxna är. Tillväxten är bland annat som snabbast under 
de första åren och exponering för kemikalier kan under denna tid utgöra som mest skada 
(Chance 2001). Till skillnad från vuxna andas barn snabbare och dricker mer i förhållande till 
sin kroppsvikt samt att de har tunn och ömtålig hud vilket gör att de exponeras för kemikalier 
i större omfattning. Barnens beteende som att exempelvis smaka på föremål i kombination 
med bristande riskmedvetenhet har också betydelse för exponeringsgraden (Öberg et al. 
2013).  
 

1.5 Operation giftfri förskola 
Naturskyddsföreningen startade 2013 projektet ”Operation Giftfri Förskola” där syftet var att 
kartlägga vilka material och produkter som används på förskolor i Sverige för att ta reda på 
var eventuella problem kunde föreligga. Föreningen har sedan dess inventerat 129 förskolor i 
41 kommuner (Dahl & Grudd 2013). Nordmalings kommun har med 
Naturskyddsföreningens arbete inspirerats till att formulera ett uppdrag om inventering av 
förskolorna i kommunen som en del av det lokala miljömålsarbetet.  
 

1.6 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att undersöka förskolor i Nordmalings kommun för att 
identifiera vanliga hälsoskadliga ämnen i barns inomhusmiljö. Studien ska möjliggöra 
åtgärdsförslag baserat på identifierade hälsofarliga material och produkter för att minska 
barns exponering av farliga kemikalier. Studien ska utgöra ett underlag till en handlingsplan 
för en giftfri förskola i Nordmalings kommun. Frågeställningar i studien är: 
 

• Vilka material och produkter utgör en exponeringsrisk för barn i Nordmalings 
kommun? 

• Vilka åtgärder bör vidtas för att minska exponeringen av hälsoskadliga kemikalier i 
Nordmalings kommun? 

• Hur bör åtgärder prioriteras för att minska kemikalieexponeringen enkelt och 
kostnadseffektivt? 
 

1.7 Avgränsningar 
I denna studie har avgränsningar gjorts till de kommunala förskolorna i Nordmalings 
kommun. Frågor och undersökningar angående utomhusmiljö och byggmaterial har valts 
bort för att fokusera på inventarier och sanitets- och rengöringsprodukter. En geografisk 
avgränsning har gjorts gällande forskning inom området till studier som genomförts i Sverige 
eller i länder som har en liknande inomhusmiljö som Sverige. Identifiering av kemikalier har 
enbart gjorts utifrån okulär besiktning, märkning och produktionsår. Ingen kemisk analys 
har utförts. 



 4 

2 Material och metod 
 
Studien består av en inventering för att ta reda på vilka material och produkter som är vanligt 
förekommande och som kan utgöra en exponeringsrisk på förskolorna i Nordmalings 
kommun. Baserat på identifierade hälsofarliga material och produkter har åtgärdsförslag 
tagits fram för att minska barns exponering av hälsoskadliga kemikalier på förskolan. 
Åtgärderna har delats upp i två nivåer utifrån ansvarsområden och för att särskilja åtgärder 
utifrån kostnader.  
 

2.1 Inventering 
Inventeringen utfördes på samtliga kommunala förskolor för att införskaffa en nulägesanalys 
av kemikalieexponeringen i Nordmalings kommun. Information om inventeringen gick ut till 
förskolorna två veckor innan första inventeringstillfället. Åtta förskolor inventerades med 
totalt 15 avdelningar. Barngrupperna var mellan 13-18 barn förutom en grupp med sex barn. 
Alla avdelningar hade tre till fyra rum inklusive ett våtrum. Inventeringsmallen som 
Naturskyddsföreningen (Dahl & Grudd 2013) skapat till projektet Operation giftfri förskola 
har i denna studie fungerat som underlag men kortats ned och omformulerats för att passa 
studiens avgränsningar, se mallen i bilaga 2. Inventeringen startade med en okulär 
besiktning med stickprovskontroller. Frågor ställdes angående belysning, möbler/inredning, 
leksaker, måla/pyssla, mat, hygien, städning samt elektronik till personal och förskolechef. 
En kortare intervju med frågor från inventeringsmallen utfördes med städledare samt med 
kökspersonal för att komplettera svaren angående mat- och städrutiner. Utifrån resultatet av 
inventeringen sammanställdes, tolkades och analyserades materialen och produkterna enligt 
en kvalitativ metod för att välja fokusområden till åtgärdsplanen.  
 

2.2 Åtgärder 
Utifrån inventeringsresultatet kopplat till de åtgärdsförslag som Naturskyddsföreningen 
publicerat i sitt arbete med projektet Operation giftfri förskola (Dahl & Grudd 2013) har 
specifika åtgärder tagits fram till Nordmalings kommunala förskolor. Enskilda kommuners 
handlingsplaner mot målet att bli giftfria förskolor har analyserats för att fortsättningsvis 
arbeta fram relevanta åtgärder till förskolorna. Åtgärderna har sedan prioriterats 
kostnadseffektivt i två nivåer. Nivåerna tydliggör prioriteringsordning och vem som ansvarar 
för respektive nivå. För att ytterligare förtydliga kopplingen mellan miljögifter och 
hälsoeffekter har ett PM till personalen utformats där åtgärder beskrivits för att minimera 
exponeringen genom utrensning av befintliga källor samt att öka medvetenheten vid inköp, 
se bilaga 3. Informationen i PMet är baserat på denna studie. 
 
 

3 Resultat 
 

3.1 Inventering  
 

3.1.1 Inredning och möbler  
Hängande gardiner och mattor med gummerad undersida identifierades på sju av åtta 
förskolor. Fem av åtta förskolor hade textilbeklädda anslagstavlor och på sju av åtta förskolor 
förekom textilbeklädda skumgummikuddar som användes till lek. Lekkuddarna var av olika 
årsmodeller och textilöverdraget tvättades vid behov. Lekkuddarna uppskattades vara 9-10 år 
gamla enligt personalen. Filtar som observerades på förskolorna var i störst utsträckning 
personliga som föräldrar tagit med till de barn som fortfarande sover på dagen. Utöver dessa 
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var förskolans filtar i materialen fleece, akryl, ylle och bomull. Plast- och vaxdukar förekom 
på alla avdelningar, på vissa avdelningar låg dukarna framme och på andra togs dessa fram 
vid behov. Hängande armatur identifierades på sex av åtta förskolor och det förekom en till 
flera lågenergilampor på alla förskolor och det saknades rutiner för hur dessa hanteras om de 
går sönder. Tre av åtta förskolor hade ett vilorum för de minsta barnen där sängarna bestod 
av vinyl och ett polyestertyg. Inredning av skumgummi återfanns endast som pusselmatta på 
en avdelning. För att hålla ordning och reda bland leksaker och annat användes plastbackar 
på alla avdelningar, dessa var i varierade skick med uppskattningsvis ca 50 % CE-märkta 
backar. Ljuddämpande bord förekom på sex förskolor, resterande förskolor väntar på 
leverans av nya ljuddämpande bord. De flesta stolar var i plast men en del trästolar förekom 
också. Övriga bord och stolar som inte används till frukost och lunch var i materialet trä. 
Soffor identifierades på alla förskolor, ålder på dessa soffor kunde inte redovisas eller 
uppskattas av personalen. Textilöverdragen var dock relativt nybytta. 
 

3.1.2 Leksaker/måla och pyssla 
Antalet leksaker skiljde sig mellan förskolorna och avdelningarna, medan typen av leksaker 
var densamma. Det vanligaste materialet som leksakerna bestod av var plast. Mjuk plast, 
plast som luktade och kändes kladdiga förekom på alla avdelningar. Leksaker i skumgummi 
fanns på några av avdelningarna där kvaliteten varierade där en del såg nya ut och andra var 
slitna med bitmärken och luktade parfym. Utklädningskläder som skor, skärp, hattar och 
väskor identifierades på alla avdelningar. I lekrummet på en avdelning återfanns en äldre 
skumgummimadrass med plastöverdrag. Sju av åtta förskolor uppgav att de tar emot 
leksaker, pysselmaterial och utklädningskläder från föräldrar. Förkläden som används till 
pyssel och målaraktiviteter fanns i olika modeller; en äldre variant i galon, en nyare variant i 
100 % nylon, förkläden i 100 % klorfritt plastmaterial (PEVA) och 100 % polyester. Flertalet 
olika limsorter observerades under inventeringen, de flesta vattenbaserade. Målarfärgerna 
var vattenbaserade och personalen gör egen play doh och använder därför inte modellera, 
plastlera, lekmassa eller slime. Cernitlera har använts någon enstaka gång på en avdelning. 
Teatersmink används på tre avdelningar där det fanns både märkt och omärkt smink. 
Personalen angav att sminket används mycket sällan.  
 

3.1.3 Mat 
Maten tillagas i det kommunala skolköket och transporteras i rostfritt bläck till förskolorna. I 
köket används vinylhandskar. Barnen äter halvfabrikat ca två gånger i veckan samt 27 % 
ekologisk mat inklusive mjölk. Sallader plastförpackas och metallkonserver undviks, dock 
identifierades konservburkar med varmkorv på flera avdelningar. Två förskolor använder 
porslinstallrikar, resterande förskolor använder omärkta plasttallrikar och plastglas samt 
tallrikar av melamin. Sju av åtta förskolor använder plastkaraffer som var märkta med 
siffrorna 2, 5 och 7, dessa siffror återfanns på fyra förskolors pipmuggar. Redskapen i köket 
förekom i diverse material, en stor andel plast; svart omärkt eller märkta med 7:or, melamin, 
rostfritt stål och trämaterial. Teflonstekpannor identifierades på två förskolor men används 
sällan.  

3.1.4 Städ och hygien 
Skötbordsmadrasser som observerades var ca två år gamla. Madrasserna bestod av 
skumgummi med ett plastöverdrag. Rutiner fanns för handtvätt före och efter måltid, vid 
toalettbesök och vid behov. Alla avdelningar hade miljömärkt tvål, dock identifierades även 
parfymerad tvål på två förskolor. Vid blöjbyte används torra tvättlappar samt vinylhandskar. 
Handdesinfektionsmedel förekom på alla förskolor. Städning utförs varje dag på alla 
förskolor, oftast innan barnen kommer på morgonen. Städpersonalen rengör öppna ytor med 
dammtorkning en gång i veckan och vädring sker ibland vid städtillfället. Produkterna som 
används är till största del miljömärkta. Alla produkter är parfymfria förutom en antibakteriell 
produkt. Miljömärkt tvätt- och sköljmedel används. Dammtorkning sker med blöt trasa och 
golven städas med torr mopp fyra dagar i veckan samt med blöt mopp en gång i veckan. 
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Golven dammsugs vid behov, mattor dammsugs en till två gånger i veckan och rengöring av 
speglar utförs med fönsterputs. Ansvaret för kontinuerlig rengöring av leksaker, hyllor och 
armatur ligger på förskolans personal men detta görs även av städpersonalen en gång per år. 
Textilier tvättas och vädras vid behov av förskolepersonalen. Storstädning sker en gång per 
år, detsamma gäller golvvård i form av boning.  
 

3.1.5 Elektronik 
Datorer identifierades på två av åtta förskolor och en dator var placerad i ett rum där barnen 
vistas i dagligen. Fyra av åtta förskolor hade tv-apparater och dessa användes i snitt en till två 
gånger i veckan. Från och med årsskiftet 2016 har alla avdelningar blivit tilldelade en till två 
Ipads. Rutinerna för användning skiljer sig mellan avdelningarna beroende på gruppens 
storlek och efterfrågan men de flesta förhåller sig till 1o minuter per barn och dag. 
Elektronikprodukterna är inte miljömärkta. På fem av åtta förskolor förekom elektronik som 
leksaker, exempel på produkter är telefoner, blodtrycksmätare och tangentbord. 
 

3.2 Åtgärder 
 
Åtgärder som presenteras nedan är uppdelade i två nivåer. Nivå ett representerar enkla 
förändringar till låg kostnad i prioriteringsordning som kan utföras av förskolechef och 
personalen på förskolan. Nivå två kräver investeringar och beslut från högre instans samt i 
samverkan med förskolechef och personal på förskolan. Åtgärder gällande 
livsmedelshantering och städ beskrivs därför också i nivå två då de är många aktörer som 
måste involveras i processen. 
 
Nivå 1 
 

3.2.1 Elektronik 
Elektronik som används som leksaker ska rensas bort, särskilt farlig är elektronik som är 
inköpt innan år 2007 eftersom de kan innehålla ftalater och de farligaste typerna av 
flamskyddsmedel som är giftigt och ansamlas i kroppen vid exponering. Se till att fungerande 
datorer ställs i rum där barnen inte leker kontinuerligt och stäng av dem när de inte används 
eftersom de läcker tungmetaller som kadmium och bly samt flamskyddsmedel när de är 
varma. Ipads bör användas i ett väl ventilerat rum, se till att barnen tvättar händerna efter att 
de använt surfplattan för att minska exponering av flamskyddsmedel. 
 

3.2.2 Leksaker 
Prioritera först att rensa bort gamla, mjuka och kladdiga leksaker. Generellt sett är hårda 
plaster bättre än mjuk plast eftersom dessa innehåller mindre mjukgörande tillsatser som 
kan läcka från materialet. Mjuka plaster som dockor och plastdjur som köpts in på förskolan 
före 2007 bör rensas bort eftersom de kan innehålla ftalater som är hormonstörande och 
förbjudna idag. Leksaker som doftar parfym bör undvikas då dessa kan innehålla 
allergiframkallande ämnen. Rensa bort leksaker som inte har CE-märkning eftersom de inte 
uppfyller samma krav som EU ställer på tillverkare. Nya plastleksaker är bättre än gamla 
eftersom kemikaliekraven av leksaker har skärpts. Rensa bland utklädningskläder som 
väskor, hattar och smycken. Väskor i konstskinn är tillverkade i PVC-plast som kan avge 
ftalater och även innehålla bly. Neka utklädningskläder som innehåller plast, konstskinn eller 
metall från föräldrar. Teatersmink kan innehålla konservering-, doft- och färgämnen som 
kan framkalla allergier hos barnen. Rensa bort teatersmink som är omärkt även om sminket 
används mycket sällan. 
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3.2.3 Pyssla och måla 
Fasa ut gamla förkläden i galon, dessa kan innehålla ftalater. Släng gamla färger som är 
omärkta då dessa kan innehålla ämnen som är förbjudna idag. Använd vattenbaserade färger 
och lim. Byt ut vaxdukar som inte är miljömärkta då dessa kan vara gjorda av PVC och 
innehålla mjukgörare. Rensa bort kritor som inte är miljömärkta eftersom de kan innehålla 
tungmetaller och organiska lösningsmedel som är cancerogena. Det är bra att återanvända 
material istället för att köpa nytt pysselmaterial men undvik då att använda kablar, metall 
och elektronik som kan avge flamskyddsmedel. Se till att barnen tvättar händerna efter 
kontakt med lim och färg. 
 

3.2.4 Städning och hygien 
Äldre skötmadrasser i skumgummi med galon- eller plastöverdrag bör bytas ut. De 
avdelningar som har nya madrasser kan lägga en handduk närmast barnets kropp för att 
minska kemikalieexponering ytterligare. Använd nitrilhandskar istället för vinylhandskar vid 
blöjbyte eftersom vinylhandskar är gjorda av PVC och kan frigöra hormonstörande ftalater. 
Rutiner för handhygien är viktigt då barn exponeras via hand till mun kontakt. Tvätta därför 
händer på barnen före och efter måltid samt vid behov, exempelvis i samband med 
pysselaktivitet och datoranvändning. Vädra och skaka lösa textilier som filtar, gosedjur och 
gardiner eftersom att de drar åt sig damm som kan innehålla miljögifter. Leksaker bör tvättas 
och diskas för att reducera miljögifter som binder till damm. Lösa artiklar på hyllor bör 
läggas i lådor för att lättare komma åt att städa. 
 

3.2.5 Mat 
Byt ut tallrikar, glas och karaffer som är i plast och äldre än 2013 då dessa kan innehålla 
förbjudna ämnen som är reglerat i REACH förordningen. Se till att barnen istället äter på 
porslin, använder rostfria bestick och dricker ur glas. Köp inte konservburkar, dessa kan 
innehålla BPA på insidan av burken som kan leda till fortplantningsstörningar och misstänks 
vara cancerframkallande. Byt ut vinylhandskar till nitrilhandskar då kemikalier kan urlakas 
vid användning av vinyl. Rensa bort svarta luddiga plastredskap för att minska exponering av 
BPA och använd istället redskap av trä eller rostfritt stål. Rensa bort melamin eftersom 
materialet oftast läcker mer kemikalier än vad som är tillåtet. Det står ofta melamin textat 
under tallrikarna på förskolan. Spola vatten innan karaffer fylls för att undvika bly som kan 
läcka från vattenledningskopplingar. 
 

3.2.6 Inredning och möbler  
Kontrollera lekkuddarna, ta reda på hur gamla dessa är och rensa bort de kuddar som är 
äldre än år 2007. Om skumgummit luktar är det tecken på skadligt innehåll. Nyinköpta 
textilier ska tvättas för att avlägsna kemikalier och lösa textilier bör vädras ofta då dessa drar 
åt sig damm. Byt ut förvaringsbackar i plast som har siffrorna 3,6,7 (se bilaga 2) eller saknar 
CE-märkning till förvaringskärl i trä, korgar eller kartong. Rensa bort mattor med gummerad 
undersida som köpts in före år 2007 eftersom att de kan innehålla perfluorerade ämnen och 
flamskyddsmedel. Gummit kan också medföra ett läckage av nitrosaminer. Under 
inventeringen identifierades en del lågenergilampor och dessa innehåller kvicksilver som är 
mycket giftigt om det läcker. Skapa därför en rutinlista över hantering av lågenergilampor. 
Om lampans glashölje går sönder måste rummet utrymmas omedelbart från barn, fönster 
bör öppnas för vädring och resterna ska sopas och slängas som miljöfarligt avfall.  
 

3.2.7 Skapa en produktlista 
Skriv ned vilka produkter och varor som används idag och när det köps in nya. Detta för att 
snabbt kunna kontrollera vad som finns i verksamheten när ny lagstiftning kommer ut för att 
snabbt och enkelt kunna rensa bland material och produkter. Produktlistan bör innehålla: 
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inköpsdatum, material som ingår, leverantör och miljömärkning. Om förskolorna vill ta emot 
leksaker från föräldrar måste personalen vara kritiska och tillföra dessa till produktlistan. 
 
Nivå 2 
 

3.2.8 Åtgärder 
Golvet är en viktig yta att hålla rent eftersom barnen vistas till stor del på golvet. Fukt- och 
våttorkning bör sättas in efter torrmoppning ytterligare en dag i veckan så att det blöttorkas 
totalt två gånger i veckan. Vädra i samband med städtillfället och se till att använda 
miljömärkta och parfymfria produkter. En stor andel av produkterna som används i 
städsammanhang var miljömärkta men sträva efter att alla produkter ska vara märkta. 
Tydliggör rutiner och ansvarsfördelning för städning med städpersonalen och 
förskolepersonal för att se till att hyllor blir rengjorda kontinuerligt. Fasa ut den typ av 
golvpolish som används idag till ett miljövänligt alternativ eftersom det kan innehålla 
lösningsmedel, tensider, organofosfater och mjukgörare. Organofosfater är klassade som 
cancerframkallande och andra misstänks skada nervsystemet. Använd diskmedel och vatten 
vid rengöring av speglar istället för att använda fönsterputs som kan innehålla perfluorerade 
ämnen som kan vara allergiframkallande och svårnedbrytbara.  
 
Öka andelen ekologisk mat och minska mängden halvfabrikat för att minska tillsatsämnen. 
På sikt bör soffor från 70-80 talet bytas ut successivt eftersom att de kan innehålla höga 
halter av förbjudna flamskyddsmedel.  
 

3.2.9 Upphandling 
Politiska beslut styr vilka miljö- och hälsokrav som kan ställas. I dagsläget kan kommunen 
arbeta fram en mer detaljerad vägledning för personalen som sedan ska göra inköp till 
verksamheterna i kommunen. På upphandlingsmyndighetens hemsida finns anvisningar för 
hur upphandlaren kan ställa krav, detta finns under miljömålet Giftfri miljö med ett 
kravpaket för en giftfri förskola. Vidare är avtalen ABA skol, Lek och lär, Kompan Barnland 
samt Input interiör Nord giltiga från 2015-07-31 till 2017-07-31, när dessa löper ut måste en 
kontroll göras för att bedöma om de fortfarande är lämpliga ur ett kemikalieperspektiv. 
Ansvarig för upphandling i kommunen bör därför vara påläst om vilka krav som bör ställas 
vid upphandlingsprocessen. Kraven bör framför allt ställas på varor som köps in i stora 
volymer. 
 

3.2.10 Inköp 
Vid inköp bör produkter och varor väljas som är tillverkade i Europa eftersom de är reglerade 
av EU-lagstiftning med hårdare krav utifrån påverkan på miljö och hälsa. Nästa steg är att 
titta efter miljömärkningar eftersom varan eller produkten då innehåller mindre miljögifter 
än en omärkt. Leksaker och elektronik ska vara CE-märkta, vilket innebär att varan eller 
produkten uppnått kraven som Europa ställer på kvalitet, hälsa och miljö. Det är lätt att 
lockas av att välja kvantitet istället för kvalitet. Välj hellre en dyrare produkt som är bättre ur 
hälso- och miljösynpunkt och dessa produkter har dessutom oftast längre livslängd. Ställ 
krav på leverantörer, som konsument har man rätt att få veta om det som köps in innehåller 
farliga ämnen. Företaget som säljer varan är skyldig att uppge om det finns 0,1 viktprocent av 
ett farligt ämne registrerat på kandidatlistan i REACH förordningen inom 45 dagar. Särskilt 
viktiga ämnen att undvika är ftalater, bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, 
bisfenol A, bly och kadmium. 
 
 



 9 

4 Diskussion 
 

4.1 Inventeringsresultat och exponeringsrisk  
Vid första inventeringstillfället gick det snabbt att konstatera att det skulle bli tidskrävande 
att kvantitativt beräkna förekomsten av exempelvis plastleksaker. En bedömning kunde 
istället göras genom en okulär besiktning med stickprovskontroller för att identifiera 
problemområden. Inventeringen visar på många likheter mellan förskolor i Nordmalings 
kommun och tidigare inventeringar gjorda på förskolor i Sverige i samarbete med 
Naturskyddsföreningen. I likhet med tidigare inventeringar återfinns problem med att 
elektronik används som leksak, stor mängd av gamla leksaker, skumgummi i lekkuddar och 
äldre soffor, plasttallrikar, plastglas, plastkaraffer, köksredskap i plast, vaxdukar och 
vinylhandskar (Dahl & Grudd 2013). Stor exponering av kemikalier på förskolor kan bero på 
att plastmaterial föredras på grund av dess bullerdämpande effekt och att plastmaterial även 
underlättar städprocessen, vilket även kemikalier i städprodukter gör. 
 
Det vanligaste materialet som påträffades under inventeringarna var därför inte heller helt 
oväntat plast, vilket bidrar till att plast har prioriterats högt upp på åtgärdslistan. Plast 
bedöms utgöra en hög exponeringsrisk eftersom kemiska ämnen läcker från tillsatsgruppen 
ftalater. Exponering av ftalaterna DEHP, DBP och BBP härstammar från mjuka plastleksaker 
0ch återfinns i damm och inomhusluft (Bergh et al. 2011). Dessa ftalater har negativa 
hälsoeffekter som reproduktionstoxicitet och är förbjudna sedan 2007 i alla leksaker i en halt 
som överstiger 0,1 viktprocent (Bergh et al. 2011). Det finns alltså en risk att ftalaterna finns 
kvar i gamla leksaker som köpts in före 2007 på förskolorna i Nordmaling, vilket 
understryker vikten av att rensa bland äldre plastleksaker. Ett antal studier visar också på att 
ftalater kan orsaka astma och luftvägssjukdomar hos barn (Bergh et al. 2011). Tillsatsämnen i 
plastmaterial bryts inte ned i inomhusmiljön i samma takt som utomhus då ämnena inte kan 
spädas ut och brytas ned av UV-ljus (Bergh et al. 2011). Eftersom tillsatsämnen lätt binder till 
dammpartiklar är damm en stor exponeringsrisk för barn om det finns mycket plastmaterial i 
inomhusmiljön, vilket leder till att städning blir extra viktigt (Klar et al. 2014).  
 
Två av förskolorna skiljde sig ifrån de andra när det gäller mängden plastmaterial. Orsaken 
till att förskolorna hade mindre andel plastmaterial kan vara att dessa förskolor i grunden 
har varit skolor för äldre barn och personalen använder storkökens redskap som mestadels 
bestod av rostfritt stål och trämaterial. Det går dock inte säga att den avdelningen som har 
störst andel plast har högre exponeringsrisk eftersom att hormonstörande ämnen kan ge 
effekter även vid mycket låga doser (Öberg et al. 2013).  
 
Ett av de största problemen för Nordmalings förskolor är att leksaker och inredning 
uppskattningsvis är inköpta före år 2007. Detta kan antas vara betydande exponeringskällor 
eftersom att de kan innehålla farliga ämnen som idag är förbjudna (Kemikalieinspektionen 
2014). I en svensk studie har man räknat på att barn har plastleksaker i munnen ca 17 
minuter under en dag vilket betyder att barnen exponeras dels för materialet i sig men också 
av damm som finns på leksakerna (Öberg et al. 2013). För att minska den typen av 
exponering blir rensning av leksaker som innehåller förbjudna ämnen betydande samt att 
torka av leksaker som behålls. Leksaker ska också vara CE-märkta, vilket visade sig vara 
bristfälligt. Märkningen i sig är inte en garanti eftersom att det saknas en tredjepartskontroll 
men en bra produkt har sannolikt en CE-märkning.  
 
Plast runt mat och dryck är ytterligare ett problemområde i kommunen. En stor del av 
tallrikarna bestod av melaminplast och det finns en risk att materialet läcker formaldehyd 
som är ett cancerogent ämne (Öberg et al. 2013). En stor mängd svarta köksredskap 
återfanns på förskolorna, dessa innehåller färgämnen och granulat som kan läcka vid 
uppvärmning (Svensson & Olafsson 2011). Dessutom saknades CE-märkning på många av 
materialen som användes i köken. Detta bedöms som en stor exponeringskälla framför allt 
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vid uppvärmning. Pipmuggar identifierades med siffrorna 2, 5 och 7 och var generellt sett 
slitna med bitmärken. Pipuggarna bedöms också vara en exponeringsrisk då det kan antas att 
de yngsta barnen använder muggarna och är känsligare mot kemikalier på grund av deras 
unga ålder (Chance 2001). 
 
Skumgummi i lekkuddar förekom på alla förskolor. En svensk studie, Björklund (2011) har 
visat på ett samband mellan förhöjda halter av det bromerade flamskyddet PentaBDE 
kopplat till mängden skumgummimadrasser. Detta gör det rimligt att anta att lekkuddarna i 
Nordmaling kan innebära en betydande exponeringsrisk. En anledning till att flera studier 
har uppmätt förbjudna flamskyddsmedel anats bero på att det finns kvar gamla stoppade 
möbler och skumgummikuddar på förskolor (Bradman et al, 2014). Soffor på avdelningarna 
hade i många fall fått en ny klädsel vilket innebär att fyllningen kan vara av den gamla 
sortens skumgummi. Soffor är dyrare att byta ut och bör därför fasas ut under en period för 
att vara säker på att förbjudna ämnen reduceras.  
 
De Wit (2012) har i en annan studie från Stockholm visat på signifikanta samband mellan 
flamskyddsmedlen polybromerade difinyletrar (PBDE) och hexabromcyklododekan (HBCD) i 
luft och damm, elektronik, möbler med skumgummi fyllning och syntetiska madrasser (De 
Wit et al. 2012). Studien visade att mängden PBDE i inomhusluften var tjugofyra gånger 
högre på förskolor än i lägenheter och fyra gånger högre än i villor. Koncentrationerna i 
damm visade på liknande resultat med mer än dubbelt så höga värden på förskolor jämfört 
med bostäder (De Wit et al. 2012 ). Andra studier har visat att barn har högre PBDE nivåer 
jämför med vuxna vilket sannolikt beror på barnens hand till mun kontakt. Skador på 
nervsystemet och sköldkörteln är dokumenterade hälsoeffekter från exponering av PBDE 
under barnens första år i livet (Bradman et al. 2014). Med bakgrund av detta är det mycket 
viktigt att arbeta med reducering av exponeringskällor speciellt med anledning av att man 
funnit de förhöjda nivåerna av kemikalier på förskolor. För att åstadkomma detta bör 
förskolepersonalen få ökad kunskap för att kunna göra inköp utifrån ett miljö- och 
hälsoperspektiv. 
 
Det är svårt att bedöma exponeringsrisken av elektriska produkter från förskolorna i 
Nordmalings kommun eftersom användningstiden och förvaring när de inte används 
kommer att påverka. Personalen uppgav att barnen använder Ipads ca 10 minuter/barn per 
dag och att datorerna användes ibland. Förutsatt att reglerna hålls och barnen tvättar 
händerna efter användning kan det antas vara en liten exponeringsrisk.  
 
Barnen vistas ofta på golvnivå och utforskar världen genom att smaka på material (Öberg et 
al. 2013). Livsmedel har tidigare varit en välkänd källa för olika miljögifter men idag kan det 
också konstateras att damm anses vara en viktig källa främst för barn mellan 1-3 år (Öberg et 
al. 2013). Mattor och textilier bidrar till ökade dammhalter och därför är det viktigt att vädra 
lösa textilier och skaka mattor. Många avdelningar i studien har stor mängd textilier i 
inredningen för att minska bullernivån. Det är viktigt för de avdelningar som väljer att 
använda textilier som bullerdämpande åtgärd att köpa in miljömärkta textilier för att minska 
exponering från exempelvis flamskyddsmedel.  
 
Eftersom många studier visar att miljögifter lätt fastnar i damm leder det in på ett viktigt 
förbättringsområde, städning. Storstädning sker en gång per år vilket kan bedömas som 
sällan och avdelningarna städas varje veckodag vilket i sig kan bedömas som hög standard. 
För att eliminera damm är öppna hyllplan, hängande armatur och textilier betydelsefulla ytor 
att rengöra. Problematiken idag kan antas vara att personalen har ansvaret att plocka bort på 
hyllor innan de går hem, detta för att städpersonalen ska komma åt sådana ytor när städning 
utförs morgonen därpå. Personalen uppgav att det råder tidsbrist och städning på nämnda 
ytor faller mellan stolarna och damm samlas på dessa ytor, vilket leder till en exponeringsrisk 
som är nödvändig att åtgärda.  
 



 11 

Generellt sett var konservburkar inget problem men stora burkar med varmkorv 
observerades på många avdelningar och forskare har noterat att BPA ger negativa 
hälsoeffekter. Dessa effekter har visat att BPA kan påverka nervsystemets utveckling, 
hormonstörningar och fetma vilket kan leda till att barn kommer in i puberteten tidigare 
(Braun & Hauser 2011). Det är en enkel åtgärd att låta bli att köpa in korv i konservburkar 
och därför bedöms detta inte vara en exponeringsrisk.  
 
Fortplantningssystemet, immunsystemet och nervsystemet är särskilt sårbara hos barn. En 
stor del av utvecklingen styrs av hormonsystemet och hormonstörande ämnen är därför 
viktiga att undvika (Öberg et al. 2013). PFOS och PFOA är perfluorerade ämnen s0m är 
omtalade för sina hormonstörande effekter som kan skada fosterutvecklingen. Dessa ämnen 
återfinns även i blodet och ansamlas i levern (Norin et al. 2011). Ämnena är vanliga i 
rengöringsmedel och andra ytor som har behandlats med fett- och smutsavvisande 
kemikalier, vilket innebär att det kan antas vara en exponeringsrisk på alla förskolor då det 
används för att göra städningen enkel och effektiv. Ett samband mellan 
sköldkörtelsjukdomar och exponering av PFOS och PFOA har också visats i epidemiologiska 
studier på människor (Klar et al. 2014). Generellt sett användes miljömärkta produkter och 
det finns en ambition från städledare att helt och hållet köpa in miljömärkta 
rengöringsprodukter. Förskolorna hade en del plastgolv i fastigheten och golvvård med 
golvpolish förekommer. Medlet som används var inte miljömärkt och eftersom att golven är 
en stor exponeringsyta bedöms detta vara en betydande exponeringsrisk.  
 
Utklädningskläder som återfanns på förskolorna har i många fall tagits emot av föräldrar 
eller tagits dit av personalen själva. Vanliga varor som tagits emot var hattar, väskor, skor, 
skärp och kläder som vid inventeringstillfället såg gamla och slitna ut. Många av dessa 
exempel har metalldetaljer som kan innehålla hälsofarliga tungmetaller. Ansamling av bly i 
kroppen har kopplats till ökad impulsivitet och aktivitet för femåringar och kan ha ett 
samband med diagnosen attention- deficit hyperactive disorder (ADHD), vilket är en av de 
vanligaste sjukdomarna som drabbar nervsystemet hos barn (Neugebauer et al. 2014). 
Därmed bedöms utklädningskläder med metalldetaljer utgöra en betydande exponeringsrisk. 
 
Generellt sett var det ordning och reda bland pysselprodukterna. Om rensning enligt 
åtgärdsförslaget sker av gamla färger bedöms detta område som en liten exponeringsrisk 
eftersom stor andel av färgerna var vattenlösliga. 
 
Astma och allergier kan vara genetiska men alltfler studier visar på att miljöförhållanden 
under barnens första tid har en inverkan. Exponeringen av kemikalier kan leda till allergiska 
luftvägssjukdomar, allergisk astma eller renit (Choi et al. 2010). PVC-golv, mattor, 
skumgummikuddar, datorer, TV-apparater och syntetiska byggmaterial avger flyktiga 
organiska ämnen som kan finnas kvar i inomhusmiljön i månader och ibland år (Choi et al. 
2010). I nuläget bedöms dessa områden utgöra en exponeringsrisk men efter en rensning 
enligt bilaga 3 bedöms att exponeringsrisken kan reduceras. 
 
Det är viktigt att vi tar tag i barns inomhusmiljö, dels för att barnen är vår framtid men också 
för att barn inte kan ställa krav på sin egen inomhusmiljö eller relatera besvär till en faktisk 
faktor kopplat till inomhusmiljön (Öberg et al. 2013). Studien är en viktig start i Nordmalings 
kommun för att klargöra problemområden som kan bidra till att minska exponeringen för 
hälsoskadliga kemiska ämnen. 
 

4.2 Åtgärdsförslag 
Enligt inventeringsresultatet kan det konstateras att barnen i Nordmalings kommun i 
dagsläget exponeras för hälsoskadliga ämnen. Följs åtgärderna som föreslås i studien kan 
exponeringen av hälsofarliga ämnen minska på kommunens förskolor. Det bör poängteras att 
de ämnen som tagits upp i studien utgör inga akuta risker men långvarig exponering kan ge 
negativa hälsoeffekter.  
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Förskolepersonalen var engagerade och frågvisa när inventeringen utfördes. De var eniga om 
att mer kunskap behövs för att kunna ta korrekta hälso- och miljömedvetna beslut vid inköp 
men att låg budget gör att priset går före kvalitet. Många av de föreslagna åtgärderna kan tas 
bort utan att ersättas, medan andra åtgärder måste ersättas vilket kostar pengar. Det kostar 
ofta mer att välja miljömärkta produkter men de håller ofta längre. Arbetet med att minska 
kemikalier måste ske stegvis för att budgeten ska hållas förutsatt att inte externa pengar 
satsas från kommunen. Många av åtgärderna som föreslagits i denna studie kan bidra till 
förbättrad hälsa i längden.  
 
Upphandling och inköp är betydelsefulla medel för att reglera och minska 
kemikalieexponeringen. För att ställa hårda och relevanta krav måste ansvarig personal vara 
påläst på aktuell lagstiftning och speciellt leksaksdirektivet. För att spara pengar är kunskap 
en viktig faktor. Förskolepersonalen ansåg att de hade låga kunskaper om kemikalier. Enligt 
Miljöbalken 2 kap 2 § måste verksamhetsutövaren skaffa sig den kunskap som krävs med 
hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljö mot 
skada eller olägenhet. Kunskap är därför ett viktigt förbättringsområde och att införa en 
produktlista kan förenkla arbetet för den ansvarige att rensa bort och eliminera förekomsten 
av nya hälsoskadliga kemikalier (Kemikalieinspektionen 2013).   
 
En enkel, billig och effektiv åtgärd att förhålla sig till är att rensa bort all plast som inte har 
triangelmärkning samt plast med siffrorna 3, 5 och 7. En anledning till att 
förskoleverksamheten har stor andel av exempelvis plastmaterial, textilier, vaxdukar och 
plasttallrikar kan vara för att hålla nere ljudnivån som är ett problem i förskolemiljön. Det är 
därför en utmaning att minska ljudnivån utan att öka exponeringen av onödiga miljögifter.  
 
Det är positivt att kommunen tar tag i kemikaliefrågan eftersom de utgör en betydande 
konsumentgrupp med möjlighet att påverka producenter och lagstiftare. Vid fortsatt arbete 
kopplat till detta projekt bör mer information om fastigheten tas fram genom inventering för 
att kartlägga inomhusmiljön ytterligare. Mätningar av exempelvis temperatur och ventilation 
behövs för att räkna ut emissioner av material som byggnaden består av. För att gå vidare 
med projektet och lyckas med det lokala miljömålsarbetet måste förskolepersonalen utbildas 
för att öka kunskapen om miljögifter i inomhusmiljön. Detta för att kunna kontrollera flödet 
av material och produkter som går in och ut från verksamheten. Flera aktörer måste 
samarbeta i arbetet mot en giftfri förskola, förutom förskoleverksamheten har lokalvård, 
fastighet, kost och upphandling en central roll. Det är viktigt med en gemensam 
handlingsplan i kommunen för att nå en giftfri förskola och därmed en bättre hälsa hos 
medborgarna.  
 

4.3 Slutsats 
Studien visar att det finns problemområden på förskolorna i Nordmalings kommun som kan 
leda till exponering av hälsoskadliga ämnen. De vanligast förekommande produkterna var 
elektronik som leksak, gamla leksaker, skumgummi i lekkuddar och gamla soffor, 
köksredskap i plast, plast- och vaxdukar och vinylhandskar. Dessa innehåller hälsoskadliga 
kemikalier som perfluorerade ämnen, ftalater, flamskyddsmedel, bisfenol A och 
tungmetaller. Slutsatsen av rapporten är tydlig, problemområden som identifierats kan 
snabbt åtgärdas med små medel som att rensa bland material och produkter, samt att 
kontrollera inköp med exempelvis en produktlista. För att uppnå det lokala miljömålet med 
giftfria förskolor kvarstår problemområden som är större och kräver mer resurser och tid 
samt beslut från högre instans.  
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