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Towards a non-toxic preschool - the presence of 
harmful chemicals in preschools and the municipal 
supervisory effect on their elimination 
 
Martina Kitti 
 
Abstract 

The purpose of this study was to identify materials and products in preschools that may 
contain harmful chemicals and to suggest possible areas of improvement. Another purpose 
was to examine if a supervisory project focused on chemicals leads to reduced incidence of 
harmful chemicals and improved routines in preschools. Inspection reports from 46 
preschools in Lidingö were examined to see what routines, materials and products that 
currently existed. The results were compared with inventories of preschools in two other 
municipalities and a national inventory project. Follow-up questionnaires were sent to 41 of 
the preschools in Lidingö to examine if the preschools continued to work for a non-toxic 
environment after the supervision period ended. Preschools at Lidingö showed similar results 
as the rest of the country, except that the prevalence of old electronics was much lower. Vinyl 
gloves, soft plastic toys and other plastic objects appeared in more than half of the 
preschools, and the presence of inappropriate material showed that there is a need for 
initiatives that promote a non-toxic preschool. The follow-up survey showed that inspections 
focused on chemicals generally leads to improvements in many areas and can therefore be a 
good method. The respondents in this study consider the inspectors to be an important 
support in the process of eliminating harmful substances. Proper cleaning and good 
purchasing procedures are important to avoid exposure to harmful substances and the 
removal of phthalates and plastic kitchenware should be a priority for future inspections.  

 
Key words: harmful chemicals, non-toxic preschools, supervision, environmental and 
health inspections. 
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1 Inledning  
 
Idag har användandet av särskilt skadliga kemikalier begränsats genom lagstiftning men 
istället har antalet kemiska ämnen vi kommer i kontakt med ökat kraftigt i antal (KemI 2014 
a). Den tekniska utvecklingen går idag så snabbt att forskning om hälsoeffekter och 
skyddslagstiftning inte alltid hinner med vilket kan resultera i skador på både människa och 
miljö (KemI 2011 a). Leksaker, kläder, möbler, hygienprodukter, byggnadsmaterial samt 
elektronik är exempel på produkter som vi kommer i kontakt med till vardags och som alla 
riskerar att avge kemiska ämnen (KemI 2013 a, KemI 2014 a). 
 
Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna eftersom de inte är färdigväxta och många av 
kroppens funktioner inte är fullt utvecklade än (Le Cann et al. 2011). Allra känsligast är små 
barn och foster eftersom deras organsystem genomgår en stor utveckling under en kort tid 
(KemI 2007 a, KemI 2014 a, Landrigan et al. 1999). Barns beteende bidrar också till en ökad 
exponering för skadliga kemikalier då de gärna utforskar material genom att känna, bita och 
suga på sakerna (Le Cann et al. 2011). Barn riskerar att få i sig högre halter av kemikalier i 
och med att de andas mer luft och äter samt dricker mer i förhållande till sin kroppsvikt 
jämfört med vuxna (KemI 2007 a, KemI 2014 a). Vissa kemiska ämnen kan bindas till damm 
och eftersom små barn tillbringar mycket tid krypandes på golvet är en fungerande städning 
viktig (Garcia-Jares et al. 2008, KemI 2014 a och b). Oåtkomlig förvaring av 
hushållskemikalier fyller också en viktig roll för att minska barns exponering av skadliga 
kemikalier då akuta förgiftningsskador kan uppstå vid förtäring av kemikalierna (KemI 2007 
a). 
 
Höga halter av kemiska ämnen i inomhusmiljön antas bero på emissioner från byggmaterial 
och produkter som innehåller tillsatsämnen (Bergh et al. 2010, Langer et al. 2010). Bristande 
ventilation och städning kan också bidra till ökade föroreningsnivåer inomhus (Garcia- Jares 
et al. 2008, KemI 2013 a). Ftalater är en vanligt förekommande förorening i inomhusmiljö 
och forskning visar att halten av vissa ftalater och andra kemiska ämnen många gånger är 
högre i förskolor än i bostäder (Bergh et al. 2010, Langer et al. 2010, Thuresson, Awasum 
Björklund och de Wit 2012). Förskolan är ett prioriterat område i arbetet med att minska 
barns exponering för skadliga kemikalier då det är en plats där barn generellt sett tillbringar 
mycket av sin tid (KemI 2013 a).  
 
För att underlätta förskolornas och kommunernas arbete mot en kemikaliesmart förskola har 
Naturskyddsföreningen tagit fram informationsmaterial och checklistor (Dahl och Norin 
2014 a). Naturskyddsföreningen har även skickat ut en enkät till samtliga kommuner i 
Sverige med frågan om de inlett arbetet med kemikaliesmart förskola. 194 kommuner 
svarade och 51 % angav att de inlett arbetet (Dahl och Hedfors 2015). Trots att 
miljöförvaltningarna i många av Sveriges kommuner väljer att fokusera förskolornas tillsyn 
på barns exponering av skadliga kemikalier finns det ännu väldigt begränsad kunskap om hur 
stor effekt tillsynen har och om förskolorna tar till sig av informationen. 
 
1.1 Syfte  
Syftet med studien är att kartlägga förekomsten av material och produkter som kan innehålla 
skadliga kemikalier i förskolan samt att hitta möjliga förbättringsområden. Studiens syfte är 
även att undersöka om tillsynsprojekt som är fokuserade på kemikalier leder till förändrade 
rutiner i förskolorna och en ökad kunskap hos förskolepersonalen. 
 
1.2 Frågeställningar 
Vilka produkter och material som kan innehålla skadliga kemikalier förekommer på Lidingö 
stads förskolor och skiljer sig resultatet från kemikalieinventering i andra kommuner? 
 
Leder en kemikaliefokuserad tillsyn till större kunskap hos personalen och förbättrade 
rutiner i förskolornas egenkontroll inom kemikalieområdet? 
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Vilka förbättringsområden bör prioriteras i arbetet med en kemikaliesmart förskola? 
 
1.3 Avgränsning  
I studien kommer leksaker som kan innehålla skadliga kemikalier att avgränsas till uttjänt 
elektronik som används som lekmaterial, leksaker i mjukplast tillverkade före 2007 och saker 
som barnen leker med men som inte är avsedda att användas som leksaker. Denna 
avgränsning blir naturlig då detta har varit fokusområdet under tillsynsprojektet som ligger 
till grund för studien. Studien är avgränsad till fristående och kommunala förskolor på 
Lidingö. Familjedaghem ingår inte i studien.  
 
 
2 Bakgrund  

 
2.1 Skadliga kemikalier i leksaker och produkter  
För att plast ska få önskade egenskaper tillsätts vissa ämnen, så kallade additiv. Exempel på 
sådana ämnen är mjukgörare, stabilisatorer eller flamskyddsmedel (Christiansson 2012).  
 
2.1.1 Ftalater 
Ftalater är en grupp ämnen med mjukgörande egenskaper som kan finnas tillsatt i 
exempelvis leksaker, livsmedelsförpackningar och byggmaterial (Langer et al. 2013). Det 
material där ftalater är vanligast förekommande är i mjukgjord polyvinylklorid (KemI 2014 
c). Mjukgörare tillsätts för att plasten ska bli mjuk och flexibel men är inte kemiskt bundet till 
materialet och riskerar därför att läcka från plasten (Christiansson 2012). Människor kan 
exponeras för ftalater via inandning, intag av livsmedel, hudabsorption, via damm och hand 
till mun-aktivitet (Langer et al. 2013). För att kunna mäta den sammanlagda 
ftalatexponeringen kan ftalatmetaboliter mätas i urin och forskning visar att barn generellt 
sett har högre ftalathalter i sina kroppar än vuxna (Larsson et al. 2014).  
 
Epidemiologiska studier tyder på kopplingar mellan ftalater i inomhusmiljön och 
utvecklandet av astma och allergier hos barn. Larsson et al. (2010) visar i en studie samband 
mellan förekomst av polyvinylkloridgolv och utvecklande av eksem, astma samt allergi hos 
barn. Bornehag et al. (2004) visar i en studie att ftalathalter som kan anses normala i 
inomhusmiljö kan förknippas med allergiska symptom hos barn. Kemikalieinspektionen 
(2013 a) menar dock att det krävs mer forskning för att kunna avgöra om det finns ett 
samband mellan ftalater och eksem, astma samt allergi hos barn. Exponering för vissa 
ftalater har visat sig kunna bidra till fortplantingsstörningar och då främst bland män 
(Axelsson et al. 2015, Pan et al. 2015).  
 
Ftalaterna DEHP, DBP och BBP är klassificerade som reproduktionsstörande och är 
förbjudna i sammanlagd halt över o,1 % i leksaker och barnavårdsartiklar sedan 2007. 
Ytterligare tre ftalater, DINP, DIDP och DNOP, har av säkerhetsskäl begränsats och får 
sammanlagt inte överstiga 0,1 % av det mjukgjorda materialet i leksaker samt 
barnavårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen (1907/2006 EG). Enligt 
kemikalieinspektionen (2014 c) påträffas ofta otillåtna halter av ftalater i leksaker och 
barnavårdsartiklar vid olika tillsynsprojekt. Kemikalieinspektionen (2013 a) har analyserat 
damm- och handavtorkningsprover i olika förskolor och sett att ftalaterna DINP, DEHP och 
DBP förekommer i högst halter samt att de äldre förskolorna har högre halter av ftalater än 
den nybyggda förskolan som undersöktes.  
 
2.1.2 Bisfenol A 
Bisfenol A (BPA) används i stora mängder i framställningen av polykarbonatplast och 
epoxipolymerer (IMM 2013). Således riskerar matbehållare i polykarbonatplast och 
metallburkar samt lock beklädda med epoxibeläggning på insidan innehålla BPA som kan 

http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/hallbarhet/kemikalier-i-plaster.pdf
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läcka till maten (KemI 2011 b). BPA används även i CD- och DVD-skivor, byggmaterial, 
kassakvitton samt elektronik men den största exponeringen för barn antas ske via intag av 
livsmedel (Wilson et al. 2007, KemI 2011 b, IMM 2013). 
 
BPA utsöndras i högre grad från materialet vid högt eller lågt pH eller vid höga temperaturer 
(IMM 2013). Halten BPA är aningen högre i inomhusluften än utomhus men Von Goetz et al. 
(2010) menar att exponeringen via inandning är väldigt liten. BPA bioackumuleras inte i 
människor utan bryts ner och utsöndras ur kroppen (IMM 2013). Forskning tyder på ett 
samband mellan barns BPA exponering och ökad risk för astma samt beteendestörningar 
(Braun et al. 2009, Donohue et al. 2013, Rochester 2013). Enligt Kemikalieinspektionen 
(2011 a) är kunskapen kring förekomst av BPA i leksaker väldigt bristfällig och därför går det 
inte i dagsläget att göra en bedömning över svenska barns exponering av ämnet via leksaker. 
 
2.1.3 Bromerade flamskyddsmedel 
För att minska risken att materialet ska antändas kan exempelvis textila möbelöverdrag, 
stoppade möbler och i plasten i elektronik behandlas med bromerade flamskyddsmedel (De 
Wit, Awasum Björklund och Thuresson 2011). Barn riskerar att exponeras för bromerade 
flamskyddsmedel via livsmedel, hudkontakt och inandning av damm i inomhusluften (IMM 
2013). Kunskapen om vilka hälsoeffekter bromerade flamskyddsmedel kan leda till är 
begränsad men djurstudier visar att vissa sorter kan påverka hormonsystem, 
reproduktionsförmåga och beteende (Gee och Moser 2008, Kharlyngdoh et al. 2015, Lefèvre 
et al. 2016). 
 
2.1.4 Metaller 
Vissa produkter så som elektriska apparater, nycklar, smycken och metalldetaljer på kläder 
kan innehålla hälsofarliga metaller, exempelvis bly, kadmium och kvicksilver (Kemi 2014 b).  
Det är sedan länge känt att blyjonen är neurotoxisk (Wright och Baccarelli 2007) och 
forskning tyder på att barn som exponeras för mycket låga halter bly riskerar neurotoxiska 
effekter som kvarstår i många år (Skerfving et al. 2015). Samband har kunnat observeras 
mellan barns blyhalter i blodet och lägre IQ (Sun et al. 2015). Vidare är blyjonen 
reproduktionsstörande, kan skada utvecklingen hos foster samt misstänks vara carcinogen 
(Kemi 2007 b). 
 
Kadmium är en annan toxisk tungmetall och exponering av kadmium har visat sig leda till 
påverkan på skelettet och ökad risk för benskörhet (Gallagher, Kovach och Meliker 2008). 
Kadmium är klassat som carcinogent för människor och studier tyder på att det kan finnas 
kopplingar mellan kadmium och hjärt- och kärlsjukdomar samt ökad dödlighet (Menke et al. 
2009, KemI 2011 c). 
 
Forskning visar ett signifikant samband mellan exponering för metylkvicksilver och påverkan 
på barns nervsystem (Grandjean et al. 2014). En stor studie på Färöarna har visat att barn 
som exponerats för metylkvicksilver uppvisar försämringar i minne, uppmärksamhet samt 
språkfärdigheter och man befarar att exponeringen leder till en hämning av barns mentala 
utveckling redan vid mycket låga halter (Grandjean et al. 1997). 
 
2.1.5 Kombinationseffekt 
Människor exponeras dagligen för en blandning av olika kemikalier vars kombinerade 
hälsoeffekter ofta är större än hälsoeffekterna varje ämne orsakar var för sig (KemI 2014 d). 
Trots det bedöms ämnenas toxicitet vanligtvis var och en för sig vilket inte ger kunskap om 
den kombinationseffekt som kan uppstå när flera ämnen samverkar med varandra (KemI 
2014 b). Kemikalieinspektionen (2007 a) menar att en exponering för flera olika ämnen 
samtidigt dels riskerar att leda till en påverkan på graden av effekt och dels att nya effekter 
uppstår. 
 
 



4 
 

2.2 Lagstiftning EU 
För att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön trädde 
kemikalielagstiftningen Reach (1907/2006/EG) i kraft 2007. I Reach ingår bland annat 
kandidatförteckningen där särskilt farliga ämnen listas vilket medför vissa krav på att lämna 
information om ämnets förekomst i en vara. Reach- förordningen omfattar även 
tillståndsprövning av särskilt farliga ämnen samt begränsningar eller förbud för vissa ämnen. 
I och med införandet av Reach förbjöds vissa ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar. Som 
komplement till Reach finns CLP-förordningen (1272/2008/EG) vilken reglerar märkning, 
klassificering och förpackning av kemiska produkter. Leksaksdirektivet (2009/48/EG) 
började gälla 2011 och reglerar leksakers säkerhet och kemikalieinnehåll. Enligt direktivet får 
leksaker inte innehålla kemikalier som riskerar att vara skadliga för människors hälsa. 
 
2.3 Lagstiftning och miljömål Sverige  
I Sverige regleras skyddet för människors hälsa och miljön i miljöbalken (SFS 1998:808) 
samt i de förordningar regeringen har meddelat med stöd av miljöbalken. I de allmänna 
hänsynsreglerna i miljöbalkens (SFS 1998:808) andra kapitel finns produktvalsprincipen 
som innebär att den som bedriver en verksamhet ska undvika att använda sådana kemiska 
produkter som kan medföra en risk för människors hälsa eller miljön såvida det kan ersättas 
med en produkt som kan antas vara mindre farlig. I de allmänna hänsynsreglerna ingår också 
försiktighetsprincipen som innebär att den som bedriver en verksamhet ska vidta de 
försiktighetsmått som krävs för att motverka, hindra eller förebygga att verksamheten 
medför skada eller olägenhet på människors hälsa eller miljön (SFS 1998:808).  
 
En verksamhet omfattas av miljöbalken om det finns risk för att verksamheten kan påverka 
miljön eller människors hälsa negativt varpå krav kan ställs på att verksamheten ska ha en 
fungerande egenkontroll för att undvika att olägenhet för människors hälsa eller miljön 
uppstår (SFS 1998:808). Förskolor klassas som anmälningspliktig verksamhet enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) och omfattas 
därmed av bestämmelserna kring egenkontroll som finns preciserade i förordningen (SFS 
1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Kommunernas miljö- och 
hälsoskyddsnämnd har skyldighet att bedriva tillsyn på förskolorna för att säkerställa att 
miljöbalkens syfte uppfylls (SFS 1998:808). I tillsynen ingår att kontrollera om 
verksamheten har en fungerande egenkontroll och tillsynsmyndigheten har även skyldighet 
att bistå med viss rådgivning och information för att skapa förutsättningar för att 
miljöbalkens ändamål ska kunna tillgodoses (SFS 1998:808). I Sverige har leksaksdirektivet 
implementerats i lagstiftningen genom lagen om leksakers säkerhet (SFS 2011:579) som 
ställer krav på leksaker för att skydda barns hälsa och säkerställa barns säkerhet. 
 
För att uppnå en god miljö till kommande generationer har regeringen fastställt 16 
miljökvalitetsmål varav ett är giftfri miljö (Ds 2012:23). Som en del i arbetet mot en giftfri 
miljö har regeringen gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
en giftfri vardag med fokus på åtgärder för att skydda barns och ungdomars hälsa (KemI 
2014 b).  
 
2.4 Tillsyn och miljömål Lidingö stad 
I Lidingö stads miljöprogram för 2016- 2020 är ett av målen att stadens verksamheter inte 
ska ha några onödiga och skadliga kemikalier. Detta mål ska uppfyllas innan 2020 genom 
delmålet ” Rensa ut leksaker och utrustning med farliga kemikalier från förskolorna” 
(Lidingö stad 2016). Lidingö stads miljö- och stadsbyggnadskontor inspekterar stadens 
samtliga förskolor vart annat år och tillsynen 2016 har fokusområdet skadliga kemikalier i 
förskolan samt städning. Inspektionerna har genomförts enligt den checklista som finns 
presenterad i bilaga 1 och är framtagen i samarbete med Miljösamverkan Stockholms län. 
Efter varje inspektion har en inspektionsrapport skrivits.  
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3 Metod  
 
3.1 Kemikalietillsyn 
Studien inleddes med att en sammanställning gjordes över vilka rutiner, produkter och 
material som under tidigare inspektionen under 2016 visade sig förekomma på 22 
kommunala och 24 fristående förskoleverksamheter belägna på Lidingö. Faktorer som 
bedömdes var förekomst av uttjänt elektronik, saker som inte är tillverkade för att vara 
leksaker bland barnens lekmaterial, mjuka plastleksaker tillverkade före 2007, 
vinylhandskar, plastglas och plasttallrikar samt om förskolan återbrukar material som inte är 
lämplig ur kemikaliesynpunkt, om förskolan använder hobbymaterial med lösningsmedel 
som inte är avsedda att användas av barn, om städningen är otillräcklig, om storstädning 
sker mer sällan än två gånger/år samt om kemikalier förvaras så barnen kan komma åt dem. 
Inspektionsrapporter, ifyllda checklistor från inspektionerna samt den miljö- och 
hälsoskyddsinspektör som genomfört inspektionen var till hjälp för att kunna göra 
sammanställningen. Resultaten jämfördes med vad som framkommit vid inventeringar av 
förskolor i Nacka och Hässleholms kommun (Andresen 2014, Hellrup 2015). En jämförelse 
gjordes även med resultaten från Naturskyddsföreningens inventering av 129 förskolor från 
41 av Sveriges kommuner (Dahl och Grudd 2013). Ett 𝜒𝜒2 – test användes för att se om det 
fanns en signifikant skillnad mellan de kommunala och fristående förskolorna gällande 
förekomst av plasttallrikar och plastglas. Metoden innebär att en hypotesprövning görs för 
att statistiskt säkerställa att det finns en skillnad mellan förskoleformerna. En nollhypotes 
upprättades som innebar att alternativen är jämförbara mellan de olika förskoleformerna 
samt en mothypotes som innebar att alternativen inte är jämförbara mellan de olika 
förskoleformerna. För att tolka testet användes p-värdet och om det erhållna p-värdet var 
lägre än signifikansnivån kunde nollhypotesen förkastas (Körner och Wahlgren 2015). 
Signifikansnivån sattes till 0,05. 
 
3.2 Enkätuppföljning 
En uppföljning av kemikalietillsynen på Lidingö stads förskolor genomfördes för att 
undersöka hur förskolorna arbetat vidare med kemikaliefrågorna efter tillsynen. 
Undersökningen skedde genom enkätutskick via mail till respektive förskolechef, se bilaga 2. 
Enkäten skickades till de 41 förskolor som blivit inspekterade under januari, februari, mars 
och april månad 2016. Urvalet gjordes för att förskolorna skulle ha haft möjlighet att hinna se 
över rutiner och rensa ut bland leksakerna innan uppföljningen. 𝜒𝜒2 – test användes för att 
jämföra de observerade värdena med de förväntade värdena för att se om det fanns en 
signifikant skillnad mellan de fristående och de kommunala förskolorna gällande 
storstädningsfrekvens.  
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4 Resultat  
 
4.1 Rutiner, produkter och material på förskolorna 
 

 
Figur 1. Andel förskolor i tre olika kommuner samt hela Sverige där olika typer av produkter och material 
förekommer (Dahl och Grudd 2013, Andresen 2014, Hellrup 2015). Data för ”saker som ej är leksaker” saknas för 
förskolorna i Hässleholms kommun (Hellrup 2015). I kategorin ”parfymerad tvål” för stapeln ”Sverige” ingår även 
förskolor som har andra parfymerade hygienprodukter (Dahl och Grudd 2013). 
 
Figur 1 visar att 61 % av Sveriges förskolor har uttjänt elektronik bland barnens lekmaterial 
(Dahl och Grudd 2013). I kommunerna Hässleholm och Nacka ligger det procentuella värdet 
strax under det nationella (Andresen 2014, Hellrup 2015). Förskolorna på Lidingö uppvisar 
lägst förekomst av elektronik, på drygt 9 % av förskolorna har materialet noterats vid 
inspektionstillfället. 
 
I Hässleholm fanns mjuka plastleksaker på samtliga inventerade förskolor (Hellrup 2015), se 
figur 1. Sett till hela landet, Nacka samt Lidingö är förekomsten av mjuka plastleksaker något 
lägre, runt 80 % (Dahl och Grudd 2013, Andresen 2014). Flera av förskolorna på Lidingö har 
under inspektionen uppgett att de trots den inledande föreläsningen känner att de behöver 
lite mer stöd i vad som bör rensas bort bland plastleksakerna och därför avvaktat 
inspektionen. Många förskolor har även uppgett att de valt att köpa in vissa plastleksaker för 
att de har önskvärda egenskaper som andra alternativ saknar. Exempelvis kan mjuka 
byggklossar vara att föredra i förskolemiljön då de inte bidrar till höga ljudnivåer på samma 
sätt som träklossar gör. 
 
Från inventeringen av förskolor i Hässleholms kommun framgår det inte på hur många av 
förskolorna det fanns saker som inte är leksaker bland lekmaterialet (Hellrup 2015). I 
Lidingö stad återfanns saker som inte är tänkta att vara leksaker på 54 % av förskolorna och i 
Nacka kommun på 53 % av förskolorna (Andresen 2014), se figur 1. Det är något lägre än 
resten av landet där materialet har återfunnits på 57 % av förskolorna (Dahl och Grudd 
2013). Exempel på produkter och material som ofta förekommer på förskolorna är frigolit, 
byggmaterial och konstskinnsväskor (Dahl och Grudd 2013, Andresen 2014). Drygt 20 % av 
Lidingös förskolor använde olämpligt återbruksmaterial, exempelvis bubbelplast och frigolit. 
7 % av Lidingös förskolor använde hobbymaterial som ej var avsett att användas av barn. 
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I Hässleholms kommun använder alla de inventerade förskolorna vinylhandskar och de två 
övriga kommunerna förekommer vinylhandskar på ca. 60 % vilket ungefär motsvarar landet i 
övrigt, se figur 1 (Dahl och Grudd 2013, Andresen 2014, Hellrup 2015). 
 
Gällande förekomsten av plasttallrikar och plastglas i förskoleverksamheterna ligger 
Hässleholm högst med 75 % vilket är något högre än sett till hela landet, se figur 1. I Nacka 
har drygt 57 % av förskolorna plasttallrikar och plastglas och på Lidingö är siffran 52 %. 
Bland Lidingös förskolor noterades att majoriteten (86 %) av de kommunala förskolorna 
använder plastglas och plasttallrikar medan majoriteten (79 %) av de fristående förskolorna 
använder tallrikar i porslin och dricksglas i glas. Skillnaden mellan olika förskoleformer är 
signifikant (𝜒𝜒2-test, p<0,05). På flera av förskolorna som inspekterades på Lidingö uppgav 
personalen att de såg stora svårigheter med att använda glas och porslin då barnen ofta 
tappar eller kastar materialet i golvet. Alla de förskolor som använde dricksglas i glas och 
porslinstallrikar uppgav vid inspektionen att de inte såg krossat glas och porslin som något 
stort problem och att barnen snabbt lär sig att vara försiktiga. Några av förskolorna anger 
medicinska skäl till att de inte kan ha porslinstallrikar då det förekommer reumatism och 
hörselskador bland barn eller personal. Flera av förskolor anger att de nyligen köpt in 
plasttallrikar och att det därför inte finns pengar att köpa in nya igen. 
 
Sett till hela landet så använder 36 % av förskolorna parfymerade hygienprodukter (Dahl och 
Grudd 2013). I Nacka använder drygt 14 % av förskolorna parfymerad tvål (Andresen 2014), 
Lidingös förskolor ligger procentuellt strax under den siffran. I Hässleholm kommun 
använder ingen av de inventerade förskolorna parfymerad tvål (Hellrup 2015). 
 

 
Figur 2. Storstädningsfrekvens på förskolorna i olika kommuner (Andresen 2014, Hellrup 2015). 
 
I Hässleholm har 100 % av förskolorna storstädning 1 gång/år (Hellrup 2015), se figur 2. I 
Nacka har majoriteten (86 %) av förskolorna storstädning 1 gång/år och resterande 14 % har 
storstädning 2 ggr/år (Andresen 2014). Vid inspektionerna som Lidingö stad genomförde 
angav 78 % av förskolorna att de har storstädning 2 ggr/år och resterande 22 % att de hade 
storstädning 1ggr/år. Vid inspektionerna på Lidingös förskolor visade det sig att 2 % av 
förskolorna förvarade städkemikalier så att barnen hade möjlighet att komma åt dem och 
drygt 9 % av förskolorna uppvisade en otillräcklig städning. 
 
4.2 Uppföljning av tillsyn 
Totalt 35 av Lidingös förskolor svarade på enkäten varav 18 stycken var fristående förskolor 
och 17 stycken var kommunala.  
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4.2.1 Utrensat material 
 

 
Figur 3. Andel förskolor som anger att de har rensat ut olika produkter och material från verksamheten. 
 
Alla förskolorna har angett att de påbörjat sin utrensning av uttjänt elektronik och äldre, 
mjuka plastleksaker, se figur 3. Mer än hälften av förskolorna (51 %) anger att de rensat bort 
uttjänt elektronik redan innan inspektionen och 37 % av förskolorna rensade helt ut 
materialet efter inspektionen. Drygt 10 % av förskolorna uppger att de har rensat ut en del av 
materialet efter inspektionen, dock inte allt.  
 
34 % av förskolorna anger att de helt har rensat ut äldre, mjuka plastleksaker efter 
inspektionen och 43 % anger att de delvis rensat ut materialet efter inspektionen, se figur 3. 
23 % av förskolorna anger att de inte hade några äldre, mjuka plastleksaker i verksamheten 
vid tidpunkten för inspektionen. 
 
Figur 3 visar att 6 % av förskolorna anger att de har behållit det byggmaterial som förskolan 
använder som lekmaterial. Drygt 40 % av förskolorna anger att de delvis har rensat ut 
byggmaterialet efter inspektionen och en något lägre andel (34 %) anger att de inte hade kvar 
något byggmaterial i verksamheten. 17 % av förskolorna anger att de helt rensat ut materialet 
efter inspektionen.  
 
Gällande köksartiklar i plast så anger 17 % av förskolorna att de inte gjort någon utrensning 
alls och lika stor andel anger att de har rensat ut alla köksartiklar i plast sedan inspektionen, 
se figur 3. Strax över 20 % anger att de inte hade några köksartiklar i plast vid 
inspektionstillfället och 43 % anger att de delvis har rensat ut plastartiklarna. Av dem har 
flera angett att de rensat ut muggar och pipmuggar, särskilt om de varit av en äldre modell 
eller flagnade. Några andra anger att de har kvar plastmuggar till utflykter och några få anger 
att de har kvar plastmuggar och plasttallrikar i verksamheten. Flera förskolor har valt att 
rensa ut köksredskap och tillbringare i plast. En förskola uppger att de har kvar plastredskap 
men att dessa ska bytas ut mot rostfritt i framtiden och en annan förskola uppger att de 
avvaktar kommunens nya upphandlingsavtal för köksutrustning och därefter ska köpa in nytt 
köksmaterial. 
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4.2.2 Rutiner kring inköp och återbruksmaterial 
 

 
Figur 4. Var i processen förskolorna anser sig vara i arbetet med att upprätta rutiner för inköp och 
återbruksmaterial. 
 
Figur 4 visar att 97 % av förskolor som svarade på enkäten anger att de har rutiner för inköp 
och av dem har hälften upprättat sina rutiner innan inspektionen och hälften har upprättat 
sina rutiner efter inspektionen. 3 % av förskolorna saknar rutiner för inköp även efter 
inspektionen. 
 
Drygt 30 % av förskolorna anger att de redan innan inspektionen hade rutiner för vilka 
material som är lämpliga att återbruka, se figur 4. 40 % av förskolorna uppger att de 
upprättat rutiner kring återbruksmaterial efter inspektionen och 15 % av förskolor uppger att 
de fortfarande inte har några rutiner upprättade kring återbruksmaterial. Drygt 10 % av 
förskolorna anger att de inte använder återbruksmaterial.  
 
4.2.3 Inköp av produkter 
 

 
 
Figur 5. Produkter förskolorna anger att de väljer vid inköp. En förskola har valt att inte svara på kategorin 
”miljömärkta blöjor”. 
 
Över 60 % av förskolorna har uppgett att de valt att köpa in handskar i annat material än 
vinyl efter inspektionen, se figur 5. 25 % av förskolorna anger att de köpte in vinylfria 
handskar redan innan inspektionen. 6 % av förskolorna har valt att fortsätta med 
vinylhandskar och 3 % anger att de inte använder handskar i verksamheten.  
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Gällande inköp av blöjor så anger strax under 40 % av förskolorna att de köper miljömärkta 
blöjor efter inspektionen och nästan lika många anger att de köpte in miljömärkta blöjor 
redan innan inspektionen, se figur 5. 15 % uppger att de fortfarande inte köper in 
miljömärkta blöjor och 12 % av förskolorna uppger att de inte tillhandahålla blöjor.  
 
Majoriteten (86 %) av förskolorna uppger att de köper in parfym- och 
konserveringsmedelsfri tvål sedan tidigare, se figur 5. Drygt 10 % av förskolorna uppger att 
de började köpa in parfym- och konserveringsmedelsfri tvål efter inspektionen och 3 % 
uppger att de fortfarande köper in tvål med parfym och konserveringsmedel. 
 
4.2.4 Storstädning 
 

 
Figur 6. Angiven storstädningsfrekvens i förskolor med olika regi.  
 
Enkätsvaren som rör storstädningsfrekvensen uppvisar en signifikant skillnad mellan de 
kommunala och fristående förskolorna då en större andel fristående förskolorna 
har/kommer ha storstädning 2 ggr/år och en större andel kommunala förskolor har 
storstädning 1 gång/år (𝜒𝜒2-test, p<0,05). Drygt 90 % av de 18 fristående förskolorna som 
svarat på enkäten uppger att storstädning skedde 2 ggr/år redan innan inspektionen, se figur 
6. Ingen av de 17 kommunala förskolorna som svarat på enkäten uppger att storstädning 
utfördes 2 ggr/år sedan tidigare. 6 % av de fristående och 29 % av de kommunala förskolorna 
uppger att storstädning kommer att ske 2 ggr/år efter inspektionen. 6 % av de fristående och 
drygt 70 % av de kommunala förskolorna uppger att storstädning kommer att ske mer sällan 
än 2 ggr/år även efter inspektionen. Sett till alla förskolor oavsett förskoleform så uppgav 46 
% att storstädning utfördes minst 2 ggr/år sedan tidigare på deras förskola. 17 % av 
förskolorna uppger att storstädning kommer att ske minst 2 ggr/år efter inspektionen och 37 
% uppger att storstädning kommer att ske mer sällan än så även i framtiden. 
 
4.2.5 Förskolornas inställning till inspektionerna 
Förskolorna hade möjlighet att svara fritt på en fråga gällande synpunkter om inspektionen 
och 89 % av förskolorna som svarat på enkäten valde att svara på fritextfrågan. Alla som 
svarade hade positiva kommentarer till tillsynen. Många av respondenterna uppgav att de 
tycker att inspektionen var väldigt informativ och givande. En förskola anser att inspektionen 
var ” av stor vikt och nödvändig”. Ett flertal respondenter har även belyst hur bra det var att 
förskolan under inspektionen fick en bekräftelse på att de var på rätt väg. Flera av 
förskolorna uppger att de ser mycket positivt på samarbetet med miljö- och 
stadsbyggnadskontoret och att de ser miljö- och hälsoskyddsinspektörerna som ett bra stöd i 
arbetet för en kemikaliesmart förskola. Två förskolor är nöjda med dialogen under 
inspektionen men ger uttryck för hur komplext arbetet är och att de fortfarande upplever en 
osäkerhet kring vissa saker. Ett flertal av förskolorna påpekar att arbetet för en 
kemikaliesmart förskola är en process och att det inte är möjligt att byta ut allt material på en 
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gång, men att inspektionen har varit ett bra första steg för att ökat medvetenheten hos de 
som arbetar på förskolan. En förskola uppger att inspektionen lett till att de kommer tänka 
ännu mer på vad de köper in och använder. En annan förskola lämnar inga synpunkter på 
inspektionen men påpekar att de anser att upphandlingsenheten borde ta bort upphandlade 
produkter som är olämpliga för förskolorna att köpa. En annan förskola påpekar att de 
saknar stöd för bra inköp. 
 
 
5 Diskussion  
Flera kommuner har påbörjat arbetet med att ta fram kemikalieplaner och arbetet med att 
minska gifterna i barns vardag är ofta ett prioriterat område. Hässleholms kommun har ännu 
inga framtagna miljömål rörande giftfri miljö (Hellrup 2015). I Lidingö stad och Nacka 
kommun finns miljömål för en giftfri miljö med delmål att minska kemikalierna i barns 
vardag (Lidingö stad 2016, Nacka kommun 2016). De båda kommunerna anger att målet ska 
uppnås genom utrensning av material på förskolorna och Lidingö stad anger även att 
upphandlade varor inte ska innehålla skadliga kemikalier.  
 
5.1 Rutiner samt förekomst av produkter och material  
Förekomsten av produkter och material på förskolorna i de tre inventerade kommunerna 
följde i stort sett samma mönster som Naturskyddsföreningens inventering av förskolor i 
hela landet (Dahl och Grudd 2013, Andresen 2014, Hellrup 2015). Några avvikande resultat 
kunde dock urskiljas, förskolorna på Lidingö uppvisade en betydligt lägre förekomst av 
uttjänt elektronik bland barnens leksaker än övriga kommuner och nationellt sett. En 
förklaring till det kan vara de föreläsningar på temat kemikaliesmart förskola som miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna anordnade inför inspektionerna och som många förskolor tagit del 
av. Att rensa bort uttjänt elektronik är en ganska tydlig åtgärd som är enkel att börja med 
vilket kan vara förklaringen till att förskolorna har valt att följa just det rådet i ett inledande 
skede. Resultatet från uppföljningen efter inspektionen visar att alla förskolor helt eller delvis 
har rensat ut den uttjänta elektroniken som förekom bland barnens leksaker.  
 
Att förskolorna har valt att avvakta med utrensningen av mjuka plastleksaker är förståeligt då 
det är svårt att avgöra vilka mjuka plastleksaker som bör rensas ut i första hand. Flera 
faktorer bör vägas in i bedömningen, exempelvis tillverkningsår, tillverkningsland och lukt 
(Dahl och Norin 2014 b). Problem med utrensningen kan även uppstå när plastleksaker 
medför fördelar i förskolemiljön som andra mer kemikaliesmarta produkter saknar. I 
uppföljningen anger alla förskolor att de påbörjat utrensningen av äldre leksaker i mjukplast 
varav en del förskolor redan hade rensat ut plastleksakerna innan inspektionen. Dock anger 
drygt 75 % av respondenterna att de påbörjat utrensningen efter inspektionen vilket 
ytterligare stärker teorin om att förskolorna var i behov av det personliga möte som en 
inspektion innebär för att kunna genomföra utrensningen. 
 
Att det förekommer saker som inte är leksaker på mer än hälften av de inventerade 
förskolorna i landet samt på Lidingö och i Nacka är oroväckande eftersom det ofta rör sig om 
byggmaterial som inte alls är reglerat på samma sätt som leksaker och därmed riskerar att 
innehålla stora mängder skadliga kemikalier. Uppföljningen av tillsynen visar dock att 
flertalet förskolor har börjat rensa ut materialet efter inspektionen och drygt 10 % har rensat 
ut materialet helt efter inspektionen. Att svarsalternativet ”materialet har inte rensats ut alls” 
har fått lägst andel i kategorin kan anses positivt, även om det bästa hade varit att alla 
förskolor påbörjat utrensningen av byggmaterial. 
 
Förskolorna på Lidingö uppvisade 17 procentenheters lägre förekomst av plasttallrikar och 
plastglas än nationellt sett. Även här skulle förklaringen kunna vara det föreläsningstillfälle 
som anordnades innan inspektionerna då några förskolor vid inspektionen uppgav att de bytt 
ut sina plasttallrikar mot lättviktsporslin när de fått vetskap om riskerna med plast. Att de 
olika förskoleformerna på Lidingö uppvisar en signifikant skillnad i förekomst av 
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plasttallrikar och glas skulle kunna förklaras av traditionsskillnader mellan 
förskoleformerna. Flera av de fristående förskolorna har montessoripedagogik där det ingår i 
pedagogiken att ha ”riktiga” tallrikar och glas för att barnen ska lära sig att vara rädda om 
materialen och personalen på de förskolorna upplever inte några större problem med glas- 
och porslinskross. Sen finns det motsättningar då ”kemikaliesmarta” produkter inte alltid 
klarar de funktionskrav som finns i förskolornas verksamheter och kan ge upphov till mer 
buller eller tyngre arbetsmiljö. Att byta ut alla tallrikar på en hel förskola är en kostsam 
åtgärd som kanske inte ska ske på en gång, dock visar uppföljningen att majoriteten av 
förskolorna åtminstone delvis har rensat bland sina köksartiklar i plast. Enligt fritextsvaren 
verkar förskolorna ha tagit till sig av inspektörernas råd och tänkt till kring vilka artiklar som 
bör rensas ut i första hand. Att flera har valt att ha kvar plastmuggar och tallrikar vid utflykt 
är förståeligt då det av arbetsmiljöskäl inte är rimligt att förskolepersonalen ska bära 
porslinstallrikar och dricksglas i glas när barnen ska på utflykt.  
 
Förskolorna i Hässleholms kommun har uppvisat lite högre förekomst av vinylhandskar, 
plastglas/plasttallrikar samt plastleksaker än övriga kommuner och nationellt sett. 
Förskolorna i Hässleholm avvek också från trenden i övriga landet då ingen av förskolorna 
hade parfymerad tvål. Dock har bara 4 förskolor inventerats i Hässleholms kommun och 
därför är det svårt att veta om resultatet är representativt för alla förskolorna i kommunen. 
Att de tre inventerade kommunerna uppvisade lägre förekomst av parfymerad tvål kan 
rimligen förklaras med att den nationella inventeringen även inkluderade andra 
hygienprodukter så som tvättmedel och handkräm i den kategorin. Vinylhandskar förekom 
på Lidingös förskolor i likartad utsträckning som i Nacka samt resten av landet, dock visar 
resultatet från uppföljningsenkäten att nästintill alla förskolorna har vinylfria handskar efter 
inspektionen. Att byta material på handskarna är en relativt enkel åtgärd för förskolorna men 
som kan minska barnens exponering av ftalater då engångshandskar dels används vid 
blöjbyten men även vid livsmedelshantering. Förutom det hudupptag av ftalater som kan ske 
när engångshandskarna används vid blöjbyten så finns en risk att ftalater emigrerar över till 
maten om handskarna används vid livsmedelshantering. Forskning visar att ftalathalten i 
livsmedel konsekvent följer ftalathalten i de handskarna som använts vid 
förpackningstillfället (Tsumura et al. 2001).  
 
Gällande återbruksmaterial anger drygt 10 % av förskolorna i uppföljningen att de 
fortfarande inte har upprättat rutiner för vilka material som bör återbrukas vilket kan anses 
problematiskt då resultatet från inspektionerna visar att det förekommer olämpligt 
återbruksmaterial på en del av förskolorna. 
 
5.2 Kemikalieförvaring och städning 
Majoriteten av Lidingös förskolor förvarar sina hushållskemikalier så barnen inte kan 
komma åt dem men en förskola uppgav vid inspektionstillfället att de saknade rutin för att 
låsa dörren till städ/tvättrummet och att barnen därför skulle kunna ta sig in där. Förskolan 
uppgav dock att de genast efter inspektionen skulle börja låsa den dörren vilket är viktigt för 
att undvika fall av akut förgiftning. 
 
Lidingö stad uppvisar en högre andel förskolor som har storstädning 2 ggr/år än Hässleholm 
och Nacka, något som kan bero på att storstädningsfrekvensen i Nacka och Hässleholm 
undersöktes år 2014 respektive 2015. Folkhälsomyndigheten fastställde nya allmänna råd 
kring städning i förskolor 2014 (FoHMFS 2014:19) och rimligtvis har det tagit lite tid för 
förskolorna att implementera de nya riktlinjerna i sin verksamhet. Resultatet från 
uppföljningen uppvisar en signifikant skillnad mellan de fristående och de kommunala 
förskolornas storstädningsfrekvens då majoriteten av de fristående förskolorna har/kommer 
ha storstädning 2 ggr/år medan majoriteten av de kommunala förskolorna uppger att de 
endast har/kommer ha storstädning 1gg/år. Något som troligtvis beror på att förskolorna har 
valt att följa Lidingö stads upphandlade städavtal och inte beställa in extra storstädning då 
det skulle innebära en stor påfrestning på budgeten. Lidingö stads utbildningsförvaltning 
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(Cronqvist, muntl.) uppger att Lidingö stad arbetar på en ny upphandling gällande städning i 
förskolor där det, förutom den dagliga städningen, kommer ingå storstädning 2 ggr/år samt 
dammsugning av stoppade möbler varje vecka. Att Lidingö stad har tagit beslut om att utöka 
städningen på stadens kommunala förskolor kommer rimligtvis leda till en minskad 
exponering av skadliga kemikalier för barnen då forskning visar att dammupptag är den 
största exponeringskällan för barn i förskoleåldern gällande det bromerade 
flamskyddsmedlet pentaBDE (Johnson-Restrepo och Kannan 2009). En ökad städfrekvens 
kan dock innebära att emissioner från städprodukterna sprids i inomhusmiljön 
(Socialstyrelsen 2006). I ett examensarbete där BPA halterna undersöktes i dammet på 
förskolor sågs en tendens till ökade koncentrationer på de förskolorna där storstädning 
utfördes oftare vilket författaren misstänker kan bero på vilka städkemikalier och golvpolish 
som använts (Karlsson 2016). Att de städkemikalier som används är milda och inte 
innehåller skadliga kemikalier är således av stor vikt för att inte öka emissionerna av skadliga 
kemikalier i samband med den utökade städningen. Rutiner för att vädra i samband med 
städningen kan också vara en lämplig åtgärd. 
 
5.3 Effekter av utrensningen och framtida satsningar  
Frågan kvarstår huruvida utrensningen av produkter och material på förskolorna har någon 
betydelse för exponeringen av skadliga kemikalier i inomhusmiljön. Kemikalieinspektionen 
(2013 a) menar att Danmark har arbetat väldigt aktivt för att fasa ut ftalater vilket kan ha gett 
resultat. Studier visar nämligen att dammprover tagna i svenska förskolor har ungefär tre 
gånger högre halter av ftalaten DEHP än dammprover tagna i danska förskolor (Langer et al. 
2010, Bergh et al. 2011). Kemikalieinspektionen (2013 a) har genomfört en mindre 
undersökning för att se om de kemikaliehalter som barn utsätts för kan ha en skadlig effekt. 
Detta skedde genom en uträkning av referenskvot för varje ämne genom att den dagliga 
exponeringen dividerades med referensvärde för varje ämne. Riskkvoter som översteg ett 
skulle anses som oacceptabla men alla undersökta ämnen fick en riskkvot långt under ett. 
Dock visade en sammanslagning av alla ftalater att riskkvoten uppgick till över ett för yngre 
barn (1-2 år). Med tanke på att de väl dokumenterade hälsoeffekterna av ftalater och den 
förhöjda riskkvoten för ftalater som grupp bör ftalater vara ett prioriterat område vid 
utrensning av material och produkter i förskolan. Övriga ämnen undersöktes var för sig så 
det är fortfarande oklart vad den verkliga exponeringen för alla ämnen samtidigt innebär för 
risker för barnens hälsa. I undersökningen (KemI 2013 a) fann man även att halterna av 
kemiska ämnen många gånger var högre i de äldre förskolorna än i de nyare. Det här antas 
kunna bero på att vissa kemiska ämnen har fasats ut i inredning och byggmaterial men det 
noterades även att de äldre förskolorna hade samlat på sig mycket leksaker under årens lopp 
vilket skulle kunna bidra till de högre halterna av kemiska ämnen.  
 
Att rensa ut några enstaka plastleksaker kan kännas meningslöst när barnen leker på 
plastgolv som innehåller ftalater. Trots att flera ftalater idag är förbjudna i leksaker och 
barnavårdsartiklar och att forskning tyder på att PVC-golv kan ge ökade upptag av ftalater 
hos barn så finns det inget förbud mot ftalater i golvmaterial, inte ens när de är placerade i 
förskolemiljö (Carlstedt, Jönsson och Bornehag 2012, KemI 2013 a). Att lägga in ftalatfria 
golv i förskolorna kan därför vara en bra åtgärd för att minska barnens exponering för 
skadliga kemikalier men oftast kan förskolorna inte själva besluta om materialval till golven 
utan det är någonting som styrs av fastighetsägaren. Lidingö stad har i samband med 
inspektionen gått ut med information till förskolorna om att det är bra om de är 
ifrågasättande vid renoveringar för att öka chansen att fastighetsägaren gör ett bra 
materialval.  
 
Kemikalieinspektionen (2013 b) har genomfört ett tillsynsprojekt för att undersöka 
förekomsten av skadliga kemikalier i leksaker och funnit att den vanligaste bristen var att 
leksaker innehöll någon av de sex ftalaterna som är begränsade i leksaker. Dockor, 
utklädningskläder i konstskinn, uppblåsbara leksaker samt andra leksaker i mjukplast är 
exempel på produkter där förbjudna ftalathalter återfanns och många av produkterna var 
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tillverkade utanför EU. Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt visar därmed att det 
fortfarande finns leksaker på marknaden som innehåller förbjudna halter av ftalater vilket 
innebär att den som köper in leksaker till förskolan bör ha kunskap om hur lagstiftningen 
kring leksaker ser ut och vilka ämnen som bör undvikas för att kunna ställa relevanta frågor 
till försäljare och leverantörer. För att undvika att varor som köps in i framtiden ska 
innehålla skadliga kemikalier är det en god idé för kommunerna att ha som mål att inga 
upphandlade varor ska innehålla skadliga kemikalier. Det är också någonting som efterfrågas 
av förskolorna. Regeringen har gett konkurrensverket i uppdrag att ta fram ett kravpaket och 
vägledande information gällande upphandling för en giftfri förskola (Regeringsbeslut 
M2014/1604/Ke). Tanken är att materialet ska vara till hjälp för kommunens upphandlare så 
de kan ställa kemikaliekrav i upphandlingen av köks- och serveringsutrustning, möbler, 
textilier, leksaker samt hobbymaterial. Den offentliga upphandlingen omsätter enorma 
summor varje år vilket också innebär att de kemikaliekrav som ställs i samband med 
upphandlingen rimligen borde bidra till att produkter som innehåller skadliga kemikalier 
minskar på marknaden. För att underlätta för förskolepersonalen har berörda förvaltningar 
inom Lidingö stad upprättat ett samarbete med syfte att kunna guida förskolorna till 
upphandlade artiklar som är ett bra alternativ ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Det är 
dock ett arbete som kommer behöva pågå under lång tid och kräver stora personalresurser. 
Om förskolorna också deltog i samarbetet och själva rapporterade till upphandlingsansvariga 
när de hittat en lämplig/olämplig produkt så skulle arbetet troligtvis gå fortare. Resultatet 
från den uppföljande enkäten visar att antalet förskolor som har rutiner kring inköp har 
fördubblats efter inspektionen vilket har resulterat i att nästintill alla respondenter har 
upprättade rutiner för vilka produkter som bör prioriteras vid inköp. Arbetet med en 
kemikaliesmart förskola kommer att ske succesivt och pågå under en lång tid eftersom de 
flesta förskolor har en begränsad budget och måste fasa ut materialen lite i taget. Att 
förskolorna har rutiner kring vilka material och produkter som bör prioriteras vid inköp är 
således av största vikt för att säkerställa att produkterna inte byts ut mot andra likvärdiga 
eller till och med sämre alternativ ur kemikaliesynpunkt. 
 
Kemikalieinspektionen (2013 a) anger skummadrasser av polyuretan som en trolig 
exponeringskälla för det bromerade flamskyddsmedlet pentaBDE. Deras analysresultat tyder 
även på att äldre madrassöverdrag i plast kan innebära att barnen exponeras för ftalathalter 
över gränsvärdena. Särskilt de små barnen har dagligen direktkontakt med madrasserna 
varpå en lämplig åtgärd kan vara att succesivt byta ut äldre madrasser på förskolorna. Två 
alternativ till de äldre madrasserna kan vara fårskinn eller Svanen- och Ökotexmärkta 
madrasser som är fria från ftalater.  
 
Eftersom vissa förskolor har uppgett att utrensningsarbetet är svårt och att förskolorna har 
uppvisat olika inställningar till vilka material som fungerar att använda skulle en 
samverkansgrupp kunna upprättas. Det skulle kunna innebära en mötesplats för personal 
från de kommunala och fristående förskolorna där de kan dela med sig av idéer och ge 
varandra inspiration rörande arbetet med en kemikaliesmart förskola. 
 
Då uppföljningen av tillsynen visar att många förskolor har förändrat sina rutiner och rensat 
ut mycket material efter inspektionstillfället kan det vara bra att hålla arbetet levande genom 
att fortsätta diskussionen med förskolorna vid framtida inspektioner. Kanske kan det vara en 
stående punkt att diskutera hur långt förskolan har kommit i arbetet med en kemikaliesmart 
förskola även om inspektionen har ett annat fokusområde. I och med att några förskolor har 
angett att de inte alls har rensat bland sina köksartiklar i plast och eftersom barn riskerar en 
ökad exponering om livsmedel kontamineras av skadliga kemikalier (Wilson et al. 2007) kan 
just köksartiklar i plast vara ett bra område att arbeta vidare med vid framtida tillsyn på 
förskolor. För att undvika att förskolorna upplever att de får motsägande budskap från de 
inspektörer som arbetar med hälsoskyddstillsyn och de som arbetar med livsmedelstillsyn 
tänker jag att ett samarbete mellan inspektörerna skulle vara effektivt. De skulle då 
tillsammans kunna ta fram riktlinjer för vilka råd som ska ges till förskolorna för att 
möjliggöra en så kemikaliesmart miljö som möjligt utan att livsmedelssäkerheten äventyras. 
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5.4 Förskolornas inställning till inspektionerna 
Även om många är inblandade i processen att uppnå en kemikaliesmart förskola så ligger det 
största arbetet på förskolans personal. Personalen på flera av Lidingös förskolor har i början 
av inspektionerna gett uttryck för sin oro att alla leksaker ska rensas bort och att barnen ska 
bli ledsna över att deras favoritleksaker försvinner. Ett sätt att lösa det på är att samtala med 
barnen om saker som kan innehålla skadliga kemikalier och sedan låta barnen delta i 
utrensningsprocessen.  
 
Förskolornas fritextsvar visar tydligt hur viktigt de tycker att det är att ha miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna som bollplank i de här frågorna. Idag finns mycket material kring 
kemikaliesmart förskola framtaget av intresseorganisationer men för att miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna ska vara till ett så bra stöd som möjligt för förskolorna skulle 
tillsynsvägledningen från andra myndigheter kunna förbättras med framtagna checklistor, 
riktlinjer för hur vanligt förekommande produkter ska bedömmas samt aktuell lagstiftning 
samlad på ett ställe. 
 
5.5 Metodanalys 
I samband med enkätutskicket informerades alla förskolor om att inga förskolenamn skulle 
publiceras i studien men att enkätsvaret skulle ingå i förskolans ärende rörande tillsynen. Att 
förskolorna inte var helt anonyma kan ha påverkat resultatet då det kan kännas svårt att 
uttrycka några negativa åsikter när inspektörerna vet vem som skrivit vad. 
 
6 Slutsatser  
Inspektionerna på Lidingös förskolor visar att det förekommer olämpliga material i liknande 
utsträckning som tidigare inventeringar har uppvisat i övriga landet. Dock är förekomsten av 
uttjänt elektronik mycket lägre och förekomst av plastglas och plasttallrikar något lägre än 
landet i övrigt vilket antas bero på det föreläsningstillfälle som anordnades innan 
inspektionerna. På ett stort antal av Lidingös förskolor förekom äldre, mjuka plastleksaker 
och flera av förskolorna har under inspektionen uppgett att de trots den inledande 
informationsdagen känner att de behöver lite mer stöd i vad som bör rensas bort bland 
plastleksakerna. Att det förekommer saker som inte är leksaker på mer än hälften av 
förskolorna är oroväckande eftersom det ofta rör sig om byggmaterial som inte alls är 
reglerat på samma sätt som leksaker. Risken att materialet innehåller skadliga kemikalier är 
därför stor. Vid inspektionerna uppgav mer än hälften av förskolorna att de använder 
vinylhandskar vilket kan innebära att barnen utsätts för en onödig exponering för ftalater.  
 
Förutom förekomst av olämpligt material så uppvisar flera av förskolorna på Lidingö 
bristande rutiner kring inköp och vilka material som är lämpliga att återbruka. Det finns 
därmed ett tydligt behov av insatser som främjar en förskolemiljö fri från onödiga och 
skadliga kemikalier. Att nå det målet är en process som kommer att ta tid men den 
uppföljning av tillsynen som gjorts i denna studie visar att inspektioner fokuserade på 
kemikalier i förskolan generellt sett leder till förbättringar och därför kan vara en bra åtgärd 
för att starta igång arbetet. Enkätsvaren visar att en väldigt liten andel förskolor valt att gå 
emot miljö-och hälsoskyddsinspektörernas råd vid inspektionen och att åtgärder som är 
relativt enkla att genomföra till en inte allt för stor kostnad har uppvisat ett särskilt stort 
gensvar, exempelvis att rensa bort uttjänt elektronik och att börja köpa in vinylfria handskar 
och miljömärkta blöjor. Andra åtgärder kan anses svårare att genomföra då de antingen är 
kostsamma eller innebär en svårighet att bedriva verksamheten på ett bra sätt. I 
enkätuppföljningen anger 97 % av respondenterna att de har rutiner för vilka produkter som 
bör väljas vid inköp vilket rimligen borde innebära en minskad risk att nya produkter och 
material som innehåller skadliga kemikalier tillförs förskolorna. De kommunala och 
fristående förskolorna uppvisar en signifikant skillnad i förekomsten av 
plastglas/plasttallrikar samt storstädningsfrekvens vilket antas kunna bero på olika 
traditioner och pedagogik inom de olika förskoleformerna samt att de kommunala 
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förskolorna valt att följa upphandlade städvillkor. Även om den inledande föreläsningen som 
anordnades för Lidingös förskolor till en viss del verkar ha haft en positiv påverkan på 
förskolornas utrensning så har förskolorna under inspektionen gett uttryck för behovet att 
kunna sitta ner med någon och diskutera specifika frågor. Majoriteten av respondenterna i 
enkäten har även uttryckt uppskattning över inspektionen.  
 
Ett fortsatt tillsynsarbete kan med fördel fokusera på köksartiklar i plast för att minska 
barnens exponering av skadliga kemikalier via livsmedel, gärna i samarbete med kommunens 
livsmedelsinspektörer för att förskolorna inte ska uppleva att de får motsägande krav och råd 
från olika inspektörer. Då ftalater är en grupp ämnen som bör prioriteras i utrensningen på 
förskolor samt att uppföljningen visar att äldre, mjuka plastleksaker och byggmaterial till viss 
del förekommer även efter inspektionen kan framtida tillsyn med fördel även fokusera på 
detta.  
 
 
7 Förslag till fortsatta studier 

• En fördjupad undersökning kring effekterna av kemikalietillsyn, exempelvis genom 
dammprover före och efter tillsynsprojektet. 

• Undersökning kring effekterna av ett ”kemikalienätverk” riktad mot förskolepersonal. 
• Undersöka om/hur Sveriges kommuner arbetar för att upphandlade produkter 

riktade mot förskolan inte ska innehålla skadliga kemikalier. 
 
 

8 Referenser 
Andresen, Carina. 2014. Kemikalier på förskolan i Nacka kommun. Examensarbete, 

Stockholms universitet. 
Axelsson, Jonathan, Rylander, Lars, Rignell-Hydbom, Anna, Jönsson, Bo, Lindh, Christian och 

Giwercman, Aleksander. 2015. Phthalate exposure and reproductive parameters in young 
men from the general Swedish population. Environment International 85:54-60. 

Bergh, Christina, Torgrip, Ralf, Emenius, Gunnel och Östman, Conny. 2010. 
Organophosphate and phthalate esters in air and settled dust – a multi-location indoor 
study. Indoor air 21:67-76. 

Bornehag, Carl-Gustaf, Sundell, Jan, Weschler, Charles, J., Sigsgaard, Torben, Lundgren, 
Björn, Hasselgren, Mikael och Hägerhed-Engman, Linda. 2004. The Association 
between Asthma and Allergic Symptoms in Children and Phthalates in House Dust: A 
Nested Case–Control Study. Environmental Health Perspectives 112(14):1393-1397. 

Braun, Joe, Yolton, Kimberly, Dietrich, Kim, Hornung, Richard, Ye, Xiaoyun, Calafat, 
Antonia och Lanphear, Bruce. 2009. Prenatal Bisphenol A Exposure and Early 
Childhood Behavior. Environ Health Perspectives 117(12):1945–1952. 

Carlstedt, Fredrik, Jönsson, Bo och Bornehag, Carl-Gustaf. 2012. PVC flooring is related to 
human uptake of phthalates in infants. Indoor air 23(1):32-39.  

Cronqvist, Peo; utbildningsförvaltningen Lidingö stad. 2016. E-mail 2016-05-03. 
Christiansson, Anna. 2012. Kemikalier i plaster. Rapport 2012:3. Miljöstyrningsrådet. 
Dahl, Ulrika och Grudd, Ylva. 2013. Giftfria barn leka bäst. 129 förskoleinventeringar i 41 

kommuner inom projektet Operation Giftfri Förskola. Rapport/Naturskyddsföreningen. 
Stockholm: Naturskyddsföreningen. 

Dahl, Ulrika och Hedfors, Cecilia. 2015. Kommuner på väg mot giftfri förskola- en 
enkätundersökning. Rapport. Stockholm: Naturskyddsföreningen. 

Dahl, Ulrika och Norin, Helena. 2014 a. Operation Giftfri Förskola – Åtgärdsförslag till 
kommuner. Rapport. Stockholm: Naturskyddsföreningen. 

Dahl, Ulrika och Norin, Helena. 2014 b. Operation Giftfri Förskola- Tips till förskolor och 
föräldrar. Rapport. Stockholm: Naturskyddsföreningen.  

De Wit, Cynthia, Awasum Björklund, Justina och Thuresson, Kaj. 2011. Tri-decabrominated 
diphenyl ethers and hexabromocyclododecane in indoor air and dust from Stockholm 



17 
 

microenvironments 2: Indoor sources and human exposure. Environment international 
39(1):141-147. 

Donohue, Kathleen, Perzanowski, Matthew, Just, Allan, Hoepner, Lori, Arunajadai, Srikesh, 
Canfield, Stephen, Resnick, David, Calafat, Antonia, Perera, Frederica och Whyatt, 
Robin. 2013. Journal of Allergy and Clinical Immunology 131(3):736–742. 

Ds 2012:23. Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första 
uppsättning etappmål.  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers 
säkerhet. 

Europaparlamentets och rådets förordning 1272/2008/EG av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning 
(EG) nr 1907/2006. 

Europaparlamentets och rådets förordning 1907/2006/EG av den 18 december 2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), 
inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och 
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) 
nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. 

FoHMFS 2014:19. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, 
fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Stockholm: Folkhälsomyndigheten. 

Gallagher, Carolyn, Kovach, John och Meliker, Jaymie. 2008. Urinary Cadmium and 
Osteoporosis in U.S. Women ≥ 50 Years of Age: NHANES 1988–1994 and 1999–2004. 
Environmental Health Perspectives 116(10):1338-1343. 

Garcia-Jares, Carmen , Regueiro, Jorge, Barro, Ruth, Dagnac, Thierry och Llompart, Maria. 
2008. Analysis of industrial contaminants in indoor air. Part 2. Emergent contaminants 
and pesticides. Journal of Chromatography A. 1216(3):567-597. 

Gee, Jillian R. och Moser, Virgina C. 2008. Acute postnatal exposure to brominated 
diphenylether 47 delays neuromotor ontogeny and alters motor activity in mice. 
Neurotoxicology and Teratology 30(2):79–87. 

Grandjean, Philippe, Weihe, Pal, Debes, Frodi, Choi, Anna och Budtz-Jørgensen, Esben. 
2014. Neurotoxicity from prenatal and postnatal exposure to methylmercury. 
Neurotoxicology and Teratology 43:39-44. 

Grandjean, Philippe, Weihe, Pal, White, Roberta, Debes, Frodi, Araki, Sunichi, Yokoyama, 
Kazuhito, Murata, Katsuyuki, SØrensen, Nicolina, Dahl, Rasmus och Jørgensen, Poul. 
1997. Cognitive Deficit in 7-Year-Old Children with Prenatal Exposure to 
Methylmercury. Neurotoxicology and Teratology 19(6):417–428.  

Hellrup, Ellinor. 2015. Giftfri förskola i Hässleholms kommun Inventering av fyra förskolor 
– nuläge och åtgärder. Examensarbete, Lunds universitet. 

Institutet för miljömedicin. 2013. Miljöhälsorapport. Karolinska Institutet. ISB: 978-91-637-
3031-3. 

Johnson-Restrepo, Boris och Kannan, Kurunthachalam. 2009. An assessment of sources and 
pathways of human exposure to polybrominated diphenyl ethers in the United States. 
Chemosphere 76(4):542–548. 

Karlsson, Linnéa. 2016. Bisfenolers förekomst i damm på förskolor en nulägesbeskrivning 
av förskolebarns exponering. Examensarbete, Stockholms universitet. 

Kemikalieinspektionen. 2007 a. Barn och kemiska hälsorisker- förslag till åtgärder. 
Sundbyberg: Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen. 2007 b. Bly i varor– ett regeringsuppdrag rapporterat av 
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Rapport 3/07. Sundbyberg: 
Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen. 2011 a. Handlingsplan för en giftfri vardag 2011-2014. Skydda 
barnen bättre. Sundbyberg: Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen. 2011 b. Bisfenol A. Rapport från ett regeringsuppdrag. Sundbyberg: 
Kemikalieinspektionen. 



18 
 

Kemikalieinspektionen. 2011 c. Kadmiumhalten måste minska– för folkhälsans skull. En 
riskbedömning av kadmium med mineralgödsel i fokus. Rapport från ett 
regeringsuppdrag. Rapport 1/11. Sundbyberg: kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen. 2013 a. Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan. Rapport 
8/13. Sundbyberg: Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen. 2013 b. Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 – i 
samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket. Rapport 6/13. Sundbyberg: 
Kemikalieinspektionen.  

Kemikalieinspektionen. 2014 a. Handlingsplan för en giftfri vardag 2015- 2020 skydda 
barnen bättre. Rapport 5/14. Sundbyberg: Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen. 2014 b. Kemikalier i barns vardag. Sundbyberg: 
Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen. 2014 c. Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och 
hormonstörande ftalater i Sverige. Rapport från ett regeringsuppdrag. Rapport 7/14. 
Sundbyberg: Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen. 2014 d. Utveckla och effektivisera Reach- en handlingsplan. 
Rapport 4/14. Sundbyberg: Kemikalieinspektionen. 

Kharlyngdoh, Joubert Banjop, Pradhan, Ajay, Asnake, Solomon, Walstad, Anders, Ivarsson, 
Per och Olsson, Per-Erik. 2015. Identification of a group of brominated flame retardants 
as novel androgen receptor antagonists and potential neuronal and endocrine disrupters. 
Environment International 74:60-70. 

Körner, Svante och Wahlgren, Lars. 2015. Statistisk dataanalys. Upplaga 5. Lund: 
Studentlitteratur. 

Landrigan, Philip, Claudio, Luz, Markowitz, Steven, Berkowitz, Gertrud, Brenner, Barbara, 
Romero, Harry, Wetmur, James, Matte, Thomas, Gore, Andrea, Godbold, James och 
Wolff, Mary. 1999. Pesticides and inner-city children: Exposures, risks, and prevention. 
Environ. Health Perspect 107:431–437. 

Langer, Sarka, Berkö, Gabriel, Weschler, Charles, Brive, Lena, Toftum, Jørn, Callesen, 
Michael och Clausen, Geo. 2013. Phthalate metabolites in urine samples from Danish 
children and correlationswith phthalates in dust samples from their homes and daycare 
centers. International Journal of Hygiene and Environmental Health 217 (1):78-87.  

Langer, Sarka, Weschler, Charles, Fischer, Andreas, Bekö, Gabriel, Toftum, Jørn och Clausen, 
Geo. 2010. Phthalate and PAH concentrations in dust collected from Danish homes and 
daycare centers. Atmospheric Environment 44(19):2294–2301. 

Larsson, Kristin, Ljung-Björklund, Karin, Palm, Brita, Wennberg, Maria, Kaj, Lennart, Lindh, 
Christian, Jönsson, Bo och Berglund, Marika. 2014. Exposure determinants of 
phthalates, parabens, bisphenol A and triclosan in Swedish mothers and their children. 
Environment International 73:323-333. 

Larsson, Malin, Hägerhed-Engman, Linda, Kolarik, Barbara, James, Potter, Lundin, Viktor 
F,. Janson, Staffan, Sundell, Jan, och Bornehag, Carl-Gustav. 2010. PVC – as flooring 
material – and its association with incident asthma in a Swedish child cohort study. 
Indoor Air 20:494–501. 

Le Cann, Pierre, Bonvallot, Nathalie, Glorennec, Philippe, Deguen, Séverine, Goeury, 
Christophe och Le Bot, Barbara. 2011. Indoor environment and children's health: Recent 
developments in chemical, biological, physical and social aspects. International Journal 
of Hygiene and Environmental Health 215(1):1–18. 

Lefèvre, Pavine, Berger, Robert, Ernest, Sheila, Gaertner, Dean, Rawn, Dorothea, Wade, 
Michael, Robaire, Bernard och Hales, Barbara. 2016. Exposure of Female Rats to an 
Environmentally Relevant Mixture of Brominated Flame Retardants Targets the Ovary, 
Affecting Folliculogenesis and Steroidogenesis. Biology of Reproduction 94(1):1–11. 

Lidingö stad. 2016. Miljöprogram 2016-2020. 
Menke, Andy, Munter, Paul, Silbergeld, Ellen, Platz, Elizabeth och Guallar, Eliseo. 2009. 

Cadmium Levels in Urine and Mortality among U.S. Adults. Environmental Health 
Perspectives 117(2):190-196. 

Nacka kommun. 2016. Miljöprogram 2016-2030. 



19 
 

Pan, Yitao, Jing, Jun, Dong, Fengshou, Yao, Qi, Zhang, Wei, Zhang, Hongxia, Yao, Bing och 
Dai, Jiayin. 2015. Association between phthalate metabolites and biomarkers of 
reproductive function in 1066 Chinese men of reproductive age. Journal of Hazardous 
Materials 300:729–736. 

Regeringsbeslut M2014/1604/Ke. Uppdrag om upphandlingskriterier för en giftfri förskola. 
Stockholm: Miljödepartementet. 

Rochester, Johanna. 2013. Bisphenol A and human health: A review of the literature. 
Reproductive Toxicology 42: 132–155. 

SFS 1998:808. Miljöbalken. Stockholm: Miljö- och energidepartementet. 
SFS 1998:899. Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Stockholm: Miljö- 

och energidepartementet. 
SFS 1998:901. Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll. Stockholm: Miljö- och 

energidepartementet. 
SFS 2011:579. Lag om leksakers säkerhet. Stockholm: Finansdepartementet KO. 
Skerfving, Staffan, Löfmark, Lina, Lundh, Thomas, Mikroczy, Zoli och Strömberg, Ulf. 2015. 

Late effects of low blood lead concentrations in children on school performance and 
cognitive functions. NeuroToxicology 49:114–120. 

Socialstyrelsen. 2006. Kemiska ämnen i inomhusmiljön. Artikelnr. 2006-123-38. Stockholm: 
Socialstyrelsen. 

Sun, Hong , Chen, Wen, Wang, Dongyue, Jin, Yinlong, Chen, Xiaodong, Xu, Yan och Huang, 
Lei. 2015. Inverse association between intelligence quotient and urinary retinol binding 
protein in Chinese school-age children with low blood lead levels: Results from a cross-
sectional investigation. Chemosphere 128:155-160. 

Thuresson, Kaj, Awasum Björklund, Justina och de Wit, Cynthia. 2012. Tri-decabrominated 
diphenyl ethers and hexabromocyclododecane in indoor air and dust from Stockholm 
microenvironments 1: Levels and profiles. Science of The Total Environment 414: 713–
721. 

Tsumura, Yukari, Ishimitsu, Susumu, Kaihara, Akiko, Yoshii II, Kimihiko, Nakamura, 
Yumiko och Tonogai, Yasuhide. 2001. Di(2-ethylhexyl) phthalate contamination of retail 
packed lunches caused by PVC gloves used in the preparation of foods. Food Additives & 
Contaminants 18(6):569-579. 

Von Goetz, Natalie, Wormuth, Matthias, Scheringer, Martin och Hungerbuhler, Konrad. 
2010. Bisphenol a: how the most relevant exposure sources contribute to total consumer 
exposure. Risk Analysis 30(3):473-487. 

Wilson, Nancy, Chuang, Jane, Morgan, Marsha, Lordo, Robert och Sheldon, Linda. 2007. An 
observational study of the potential exposures of preschool children to 
pentachlorophenol, bisphenol-A, and nonylphenol at home and daycare. Environmental 
Research 103(1):9-20. 

Wright, Robert och Baccarelli, Andrea. 2007. Metals and Neurotoxicology. The Journal of 
Nutrition 137:2809-2813. 

 



 
 

Bilaga 1 Checklista inspektion 

 
Tillsyn av kemikalier i förskolan 

 
Datum:________________________Förskola:_________________________________________________ 
E-post:________________________________________Telefon:__________________________________ 
Adress:_________________________________________________________________________________ 
Förskolechef/Ansvarig:____________________________________________________________________ 
Närvarande vid inspektion:_________________________________________________________________ 
Inspektör:_______________________________________________________________________________ 
Antal avdelningar______________________________Antal barn per avdelning_______________________ 
 

 
ÖVERGRIPANDE (UF och KEMI) 

1 Finns skriftliga rutiner i egenkontrollen för arbetet med skadliga kemikalier Ja  Nej 
 

2 Känner ni till Kemikalieinspektionens informationsmaterial för förskolepersonal och 
föräldrar? Ja  Nej  

3 Har förskolan kännedom om olika typer av märkning rörande kemikalier? 
(farosymboler, kännbar varningsmärkning, miljömärkningar, C E-märkning, 
barnskyddande förslutning) Ja  Nej  
 

INKÖP (Inköpsguiden) 

1. Är förskolans inköp styrda av upphandling? Ja  Nej  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. Vilka rutiner finns vid inköp av nya leksaker, textilier och material för att minska 
risken att produkten innehåller skadliga kemikalier?  

Miljömärkning etc. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3. Tänker ni på att alltid välja bästa alternativ ur miljö- och hälsoperspektiv? Ja  Nej  
 

4. Brukar förskolan ta emot gåvor från föräldrar, personal etc.? Ja  Nej  
 

Om ja; finns rutiner för vad som kan tas emot ur kemikaliesynpunkt?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



 
 

LEKSAKER  

1. Har förskolan gjort sig av med äldre mjuka platsleksaker?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(Äldre mjuka platsleksaker kan innehålla ftalater som idag är förbjudna. 2007 men främst 2013 skedde 
stora skärpningar i kemikalielagstiftningen. Plaster kan avge ftalater som är hormonstörande vilket kan 
påverka reproduktionsförmågan. Var uppmärksam mot platsleksaker som med tiden ändrar form, 
kladdar eller luktar starkt av parfym eller kemikalier. Säkerhetsstandard för leksaker heter EN71. Om 
produkten uppfyller denna standard ska den ha detta nr.) 

(Leksaker som är parfymerade kan vara allergiframkallande. Plaster som luktar starkt kan innehålla 
ftalater. Lukten innebär att det är ämnen som bryts ned och avsöndras till omgivningen. Många 
kommersiella plaster läcker hormonstörande ämnen (främst dock i kombination med värme). För 
hormonstörande ämnen finns idag dåligt underlag på hur man ska hantera gränsvärden 
(Naturskyddsföreningen).)  

2. Är saker som barnen leker med avsedda att vara just leksaker?  

Inne: Ja  Nej    Ute: Ja  Nej   

Inne; (Saker som inte är tillverkade för att vara leksaker har inte lika hårda miljökrav och kan därför 
innehålla högre halter av skadliga ämnen. I leksaksdirektivet regleras farliga ämnen som inte får finnas 
i leksaker. Uttjänt elektronik (tangentbord, mobiltelefoner, elkablar) kan innehålla bl.a. tungmetaller 
och flamskyddsmedel som är hormonstörande. Livsmedelsförpackningar som är kontrollerade av 
livsmedelslagstiftningen kan användas till lek och pyssel. Undvik dock konservburkar som kan ha en 
hinna av plast med bisfenol A på insidan.) 

 
Ute;(Farliga ämnen kan finnas i slangar, rör, kablar och bildäck mm. som inte är gjorda som leksaker. 
Se till att det som barnen leker med är leksaker riktade till små barn. Däck innehåller högaromatiska 
oljor (HA-oljor). HA-oljan innehåller bland annat stora mängder aromatiska och polycykliska 
aromatiska kolväten (PAH). Flera av de PAH som finns i HA-oljor är klassificerade som 
cancerframkallande i kategori 2 i den EG-gemensamma klassificeringslistan (KIFS 2001:3)4. Generellt 
är PAH fettlösliga, oftast stabila och i en del fall bioackumulerande. Risken med att använda uttjänta 
bildäck till gungor och andra lekinstallationer är att små barn kan bita och suga på dem och därmed få 
i sig dessa ämnen.)  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3. Finns utklädningskläder, smycken eller nycklar etc som skulle kunna innehålla 
konstläder och/eller skadliga metaller som bly eller nickel? Ja  Nej  
(Vissa kläder, smycken, skärp, knappar, konstskinnsväskor, skor, platstryck mm kan innehålla mjukgjord 
plast av PVC med olämpliga mjukgörare eller metaller som nickel, bly och kadmium. Äldre nycklar kan 
innehålla bly.)  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

HOBBYMATERIAL 

1. Är färger, limmer, kritor och leror som barnen använder gjorda för att användas av 
barn 

 Ja  Nej   



 
 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(Lösningsmedelsbaserade produkter kan vara allergiframkallande och mycket besvärande för barn med 
astma. De flesta färger och lim avsedda för barn innehåller inte skadliga lösningsmedel. Oljefärger 
som är avsedda för vuxna ska inte användas av barn. Välj vattenbaserade lek och ritmaterial som 
pennor, lim och färger. Miljömärkta produkter kan vara att föredra. ). Cernitlera kan innehålla pvc. 
 

ÅTERBRUK 

Har förskolan policy för vilka material som kan återanvändas? 

Ja  Nej  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

OK; tex pappersrullar, glasspinnar, livsmedelsförpackningar 
Inte ok; tex frigolit, impregnerat trä, konservburkar, rör från byggen 

 
TEXTILIER OCH MÖBLER 

1. Tvättas alla nyinköpta textilier innan användning? Ja  Nej  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(Skadliga kemikalierester kan finnas i textilierna (madrassöverdrag, gosedjur, örngott, handdukar, 
filtar, utklädningskläder, gardiner mm). Textilierna bör därför tvättas innan användning.) 

2. Vädras alla nyinköpta skumgummimadrasser innan användning? Ja  Nej   
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(Nya madrasser kan avge ftalater och flamskyddsmedel därför bör dessa vädras innan användning.) 

 
HYGIENPRODUKTER 

1. Använder förskolan i första hand miljömärkta hygienprodukter fria från parfymer och 
konserveringsmedel? (i) Ja  Nej  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(Hygienprodukter innehåller ofta färg, parfym och konserveringsmedel som är allergiframkallande. 
Välj miljömärkta parfymfria produkter.) 

2. Använder förskolan i första hand miljömärkta blöjor och papperstvättlappar? (i)  
Ja  Nej  
 (Svanenmärkta blöjor betyder att blöjan uppfyller vissa miljökrav, ex. får inga miljöskadliga eller 
allergiframkallande ämnen tillsättas. Icke svanenmärkta blöjor kan innehålla allergiframkallande 



 
 

kemikalier som ex. lotion. Skumtvättlappar är gjord av polyuretan (plast, oljebasetrat, mjukgörare). 
Våtservetter kan innehålla konserveringsmedel och allergiframkallande ämnen.)  

3. Om engångshandskar används vid blöjbyte, använder förskolan i första hand ftalatfria 
engångshandskar? (Nitril eller polyeten istället för Vinyl) Ja  Nej  
 (Vinyl innehåller ftalater vilket är förbjudet i leksaker pga. misstanke om skador på 
fortplantningsförmågan. Plasthandskar av polyeten är bästa alternativet och nitril i andra hand enligt 
SNFs broschyr. Tänk även på detta i köket eller om barnen använder plasthandskar vid ex. 
skräpplockningsinsattser eller målning.)  

4. Finns en tydlig innehållsförteckning på hygienprodukterna? Ja  Nej  

 
KÖKS- OCH SERVERINGSUTRUSTNING 

1. Använder förskolan matserviser och köksartiklar i plast eller non-stick beläggning?  

Ja  Nej  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Tänk på att risken för att exponeras av skadliga kemikalier minskar om plasten är intakt och av bra 
kvalitet. Artikeln ska även vara märkt med symbolen ”glas och gaffel”. Förvaring och uppvärmning av 
mat bör ske i en behållare av glas eller rostfritt material. Undvik i möjligaste mån plast. Används plast 
bör siffertreanglarna 3,6 och 7 främst undvikas. 

2. Om engångshandskar används vid mathantering, använder förskolan i första hand 
ftalatfria engångshandskar? (Nitril eller polyeten istället för Vinyl) (i) Ja  Nej  

 
FÖRVARING OCH HANTERING AV KEMIKALIER 

1. Förvaras städkemikalier och läkemedelsprodukter oåtkomligt för barnen? Ja  Nej  
 (8 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska 
organismer  
Hälsofarliga kemiska produkter ska förvaras så att de är svåråtkomliga för små barn och väl avskilda 
från produkter som är avsedda att förtäras.)   

 
2. Finns uppdaterad kemikalieförteckning för de produkter som används? Ja  Nej  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
RENOVERING 

1. Finns en policy som säger att bästa miljöalternativ ska väljas vid renovering av 
lokalerna vad gäller färg och byggmaterial? Ja  Nej  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(De flesta plastmattor är gjorda av PVC med ftalater som mjukgörare. Undersökningar visar att 
läckage av PVC inte avtar med tiden. I början på 2000-talet började golvtillverkare själva att fasa in 
PVC-mattor utan de farligaste ftalaterna till ”ftalatfria” alternativ. Mattor inlagda efter 2000 



 
 

innehåller sannolikt inte en av de mest farliga ftalaterna, DEHP, men fortfarande saknas en bred 
oberoende vetenskaplig analys om de nya mjukgörarnas toxikologi.  

 
STÄD OCH HYGIEN (FoHM) 

1. Fungerar städningen bra på förskolan? Ja  Nej  
(Kemikalier som frigörs hamnar till slut i dammet. För att undvika smuts och dammansamlingar är det 
viktigt att städningen fungerar bra.) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. Utförs storstädning minst två gånger per år? Ja  Nej  
 

3. Sker städfrekvensen enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd? Ja  Nej  
 

4. Tvättar barnen händerna innan måltider samt efter toalettbesök och hantering av ex. 
leror samt efter utevistelse? Ja  Nej  
(Det är viktigt att barnen tvättar händerna eftersom småbarn ofta stoppar fingrarna i munnen. Barnen 
vistas mycket på golvet och damm och smuts fastnar på deras händer.)  

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

SAMMANFATTNING 

Förskolan har rutiner för följande områden: 

Inköp    Leksaker    Hobbymaterial    Möbler och textilier    Gåvor  
Hygienprodukter   Köks- och serveringsutrustning    Återbruk     
Bygga och måla    Förvaring och hantering av kemikalier   Städ och handtvätt     
Övrigt  

Om övrigt, vad? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
//Annelie Björnevik 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KONTROLL PÅ PLATS 
 
Äldre mjuka plastleksaker   Ja  Nej  
 
 
Icke leksaker    Ja  Nej  
  
 
Olämpliga utklädningskläder   Ja  Nej  
  
 
Metallsmycken, nycklar   Ja  Nej  
 
 
Lösningsmedelsbaserade färger och limmer  Ja  Nej  
 
 
Plastbaserad lera    Ja  Nej  
 
 
Parfymerade hygienprodukter   Ja  Nej  
 
 
Innehållsdeklaration hygienprodukter  Ja  Nej  
 
 
Vinylhandskar    Ja  Nej  
 
 
Verkar städningen bra   Ja  Nej  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 Mailutskick och uppföljningsenkät 

 

Uppföljning till inspektion på förskolor 

Som en uppföljning av miljö- och stadsbyggnadskontorets kemikalietillsyn på Lidingös 
förskolor skickas en enkät ut till alla förskolechefer. Att svara på enkäten tar ungefär tio 
minuter. Fyll i den bifogade enkäten och skicka tillbaks den till miljö- och 
stadsbyggnadskontoret så fort du kan men senast 27 april 2016. 

Under 2016 har miljö- och stadsbyggnadskontoret varit ute på Lidingös samtliga förskolor 
och genomfört kemikaliefokuserade inspektioner för att lyfta frågan om barnens 
kemikalieexponering samt att få kunskap över vilka produkter och material som finns på 
förskolorna. 

Uppföljningen görs som ett samarbete mellan miljö- och stadsbyggnadskontoret, Lidingö 
stad och ett examensarbete vid Umeå universitet rörande kemikalier i förskolor. Miljö- och 
stadsbyggnadskontoret samt nämnden kommer att ta del av resultatet och förhoppningen är 
att studien kan bidra till en utveckling av tillsynen och förskolornas kemikaliearbete. Den 
ifyllda enkäten kommer att ingå i förskolans ärende för tillsynsprojektet men inga 
förskolenamn eller personnamn kommer att anges i examensarbetet. 

Har du några frågor får du gärna höra av dig till mig eller min handledare Eva Jansson. 

Vänliga hälsningar  

Martina Kitti 

martina.kitti@lidingo.se 

08-731 34 74  

 

Eva Jansson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Lidingö stad 

eva.m.jansson@lidingo.se 

08-731 32 78 

 

mailto:martina.kitti@lidingo.se
mailto:eva.m.jansson@lidingo.se
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