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Sammanfattning 
Svenska myndigheter och kommuner arbetar utifrån miljökvalitetsmålet Giftfri miljö med att 
minska användning och exponering för hälso- och miljöskadliga ämnen (Miljömål, 2016). På 
delegation från regeringen har Kemikalieinspektionen upprättat en handlingsplan för att nå 
miljömålet. Handlingsplanens fokus riktas till stor del mot kemikalier i barns vardag. Gävle 
kommun är i uppstartsfasen av arbetet inom förskolor, för att fortsätta arbetet strukturerat och 
med god prioritering så bör ett utgångsläge med riskområden inom förskolan identifieras. 
 
I det här examens arbetet inom miljöteknik genomförs en inventering av Kemikaliesmart 
förskola där 19 kommunala förskolor i Gävle kommun, med målet att identifiera riskområden 
och barns utsatthet för kemikalier i förskolan. Ett samarbete med Utbildning Gävles 
miljöstrateg har givit kontaktnät och ekonomisk möjlighet för personal vid de enskilda 
förskolorna att medverka under inventeringen. Den färdiga rapporten lämnas till 
verksamheten att använda som underlag vid prioriteringar i arbetet med kemikaliesmart 
förskola. 
 
Genomförandet sker med en befintlig mall från Naturskyddsföreningen som grund 
(Naturskyddsföreningen, 2013). Inventeringen görs i två etapper, en intervju inför 
inventeringen och inventering av lösöre och till viss del byggnadstekniska detaljer som golv- 
och väggytor. Inventeringen av lösöre består av cirka 100 frågor som ställs och undersöks vid 
varje förskola, de sammanfattas i tabellformat med beskrivande text. Därifrån lyfts eventuella 
riskområden, som stödjs genom underlag från Svenska myndigheter eller forskning. 
 
Diskussionen påvisar svårigheter som uppstår vid val av produkter då innehållsförteckningar 
är svåra att tyda eller obefintliga. Men också hur rutiner kring städ, tvätt och vädring kan 
påverka inom de identifierade riskområden. Riskområden som enligt mål och slutsats 
identifierats är skildrade genom typ av skadligt ämne eller negativ hälsopåverkan. 
Identifieringen gav sex olika områden: Flamskydds-, vatten- och fläckavvisande medel, 
Kemikalier från plast, Allergiframkallande ämnen, Polycykliska aromatiska kolväten, Bly och 
Kvicksilver. För dessa områden redogörs vilka typer av produkterkategorier som är berörda 
och vilken typ av hälsorisk de innebär. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Giftfri förskola, Inventering av kemikalier i förskola, Kemikaliesmart förskola. 
 

	 	



 

 

	 	



 

 

Abstract	
Swedish authorities and municipalities are working on the basis of the environmental quality 
objective non-toxic environment by reducing the use and exposure to health and 
environmental pollutants (Miljömål, 2016). The Swedish Chemicals Agency, on commission 
by the government, has drawn up an action plan to achieve the environmental objective. The 
Action Plan's focus is mainly on achieving a non-toxic everyday environment for children. 
Thru identication of riskareas, the preschools in Gävle will be able to get a good structure for 
the work to be done.  
 
In this diploma work in Environmental technology an inventory of Chemical Smart 
preschools is conducted. Nineteen municipal kindergartens in the city of Gävle are examined, 
with the goal of identifying areas of risk and vulnerability of children to chemicals in the 
preschool environment. A collaboration with the department of Education Gävle´s 
environmental strategist has provided contacts and economic opportunity for the staff at the 
individual preschools to participate during the inventory. The final report is submitted to the 
department and its preschools to use as the basis of the priorities in the work of chemical 
smart preschool. 
 
The implementation is done with an existing template from the Swedish Society for Nature 
Conservation (Naturskyddsföreningen, 2013). The inventory is made in two stages, an 
interview before the inventory and inventory of chattels and some architectural details such as 
floor and wall surfaces. The inventory of chattels consists of approximately 100 questions 
asked and examined at each nursery, they are summarized in table format with descriptive 
text. Areas of risk are identified based on supported data from Swedish authorities or research 
in the subjected area. 
 
The discussion demonstrates the difficulties that arise in the choice of products when the 
contents are difficult to decipher or inaccessible. But also how the routines for cleaning, 
washing and airing can influence the identified risk areas. Risk areas according to the 
objectives and conclusions identified are depicted by type of substance or negative health 
effects. The identification gave six different areas: Flameproof, water and stain repellents, 
Chemicals from plastics, allergens, Polycyclic aromatic hydrocarbons, lead and mercury. 
These areas outline the types of product categories that are of concern and what kind of health 
risk they entail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Chemicals smart preschool, Inventory of chemichals within the preschool 
environment, Non-toxic preschool. 
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1 Inledning	
Dagens	miljöproblematik	handlar	delvis	om	nya	miljögifter	som	högfluorerade,	
hormonstörande	och	allergiframkallande	ämnen.	Användningen	av	kemiska	produkter	ökar	
konstant	i	samhället.	Kemikalier	finns	överallt	i	våra	hem	och	offentliga	miljöer,	många	av	
dem	har	negativa	hälso-	och	miljöeffekter	(Naturvårdsverket,	2015).	I	enlighet	med	våra	
svenska	miljömål	så	bör	dessa	ämnen	undvikas,	kemikalieinspektionen	riktar	perspektivet	på	
vår	kommande	generation,	våra	barn	och	ungdomar	(Kemikalieinspektionen,	2016).	
	
Barns	känslighet	för	påverkan	av	miljö	och	hälsofarliga	ämnen	är	större	än	vuxna,	de	äter	
och	andas	mer	i	förhållande	till	sin	kroppsvikt	än	en	vuxen	person.	Små	barns	beteende	
skiljer	sig	också	från	vuxnas,	de	spenderar	mer	tid	på	golvnivå	och	har	en	naturlig	drift	att	
stoppa	saker	i	munnen.	Därmed	utsätts	de	för	en	större	exponering	av	ämnen	som	kan	ha	
negativ	hälsopåverkan.	Enligt	Karolinska	institutets	Miljöhälsorapport	(2013)	så	har	
förskolemiljöer	ofta	högre	dammhalter	än	andra	arbetsplatser.	Barn	i	förskoleåldern	som	
utsätts	för	högre	exponering	i	samband	med	en	lägre	toleransnivå	för	halter	av	skadliga	
ämnen,	visar	att	det	är	av	stor	vikt	att	börja	arbetet	med	att	skapa	en	giftfri	vardag	för	våra	
barn.	
	
1.1 Bakgrund		

Svenska	myndigheter	och	kommuner	arbetar	utifrån	miljökvalitetsmålet	Giftfri	miljö	med	att	
minska	användning	och	exponering	för	hälso-	och	miljöskadliga	ämnen	(Miljömål,	2016).	På	
delegation	från	regeringen	har	Kemikalieinspektionen	upprättat	en	handlingsplan	för	att	nå	
miljömålet	(Kemikalieinspektionen,	2014a).	Handlingsplanens	fokus	riktas	till	stor	del	mot	
kemikalier	i	barns	vardag.	Som	delmål	i	handlingsplanen	ska	svenska	förskolor	och	skolor	
arbeta	med	att	skapa	en	giftfri	vardag.	Varifrån	arbetet	med	kemikaliesmart	förskola	vuxit	
fram.	Enligt	regeringens	etappmål	`Minska	barns	exponering	för	farliga	kemikalier´	arbetar	
flera	svenska	myndigheter	med	att	förbättra	både	upphandling	för	förskolor	och	med	ändrad	
lagstiftning	för	att	minska	exponeringen	av	farliga	kemikalier	i	barns	vardag	(Miljömål,	2016).	
Många	kommuner	arbetar	också	med	att	minska	barns	exponering	i	vardagen	exempelvis	
inom	förskolan	(Kemikalieinspektionen,	2014a).	Genom	att	minska	riskerna	med	skadliga	
kemikalier,	fasa	ut	produkter	som	kan	innehålla	skadliga	ämnen	och	för	att	nya	inköp	ska	
vara	av	god	kemikalieart	kan	vi	minska	barns	utsatthet	för	potentiellt	farliga	kemikalier.	
	
Gävle	kommun	har	ännu	inte	antagit	någon	kemikalieplan.	Ingen	tillsyn	på	egenkontroll	hos	
förskolor	görs	ännu	av	tillsynsmyndigheten	hos	Gävle	kommun.	Enligt	Gävle	kommuns	
Miljöstrategiska	programs	(2013),	delmål	1.2	inom	området	konsumtion	och	avfall,	ska	
användning	och	exponering	för	miljö-	och	hälsofarliga	ämnen	minska.	Utbildningsnämnden	
har	antagit	en	strategi	för	lärande	om	hållbar	utveckling	(2015),	där	arbetet	med	en	giftfri	
verksamhet	ingår	som	en	del	av	det	pedagogiska	perspektivet.	Senast	2020	skall	50	%	av	de	
kommunala	förskolorna	och	skolorna	i	Utbildning	Gävle	vara	certifierade	enligt	Grön	Flagg,	
alternativt	ha	fått	utmärkelsen	Skola	för	hållbar	utveckling.	Certifieringarna	stöds	av	
Skolverket.	På	sikt	ska	alla	skolor	och	förskolor	ha	certifierats	/	fått	utmärkelse.	
	
Gävle	kommun	har	påbörjat	sitt	arbete	inom	området	kemikaliesmart	förskola.	För	att	kunna	
göra	goda	investeringar	och	de	rätta	prioriteringarna	är	det	viktigt	att	starta	arbetet	med	en	
aktuell	lägesorientering.	En	inventering	av	kommunala	förskolor,	där	riskområden	lyfts,	inom	
Gävle	kommun	skulle	ge	den	grunden.	Inventeringen	kan	bidra	till	förskolepersonalens	
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grundkunskap	i	ämnet,	samt	ge	en	bild	av	behovet	av	fortsatta	inventeringar	som	också	kan	
ge	ett	ekonomiskt	underlag	för	utbyte	av	riskprodukter.	
	
1.2 Problem		

Genom	att	minimera	riskerna	av	farliga	kemikalier,	fasa	ut	produkter	som	kan	innehålla	
skadliga	ämnen	och	göra	nya	inköp	av	god	kemikalieart	kan	vi	minska	barns	utsatthet	för	
potentiellt	farliga	kemikalier.	Men	för	att	kunna	ta	det	steget	och	göra	en	god	prioritering	av	
arbetet	bör	Gävle	kommun	ha	en	strukturerad	överblick	av	ämnet.	
	
Kommunala	förskolor	ska	genomföra	detta	i	sitt	vardagliga	arbete.	Ämnesområdet	är	nytt	
och	det	finns	ingen	översikt		av	situationen	inom	Gävle	kommuns	kommunala	förskolor.	Hur	
ser	situationen	ut	på	varje	förskola,	vilka	material	och	produkter	kan	vara	potentiella	
riskområden?	
	
1.3 Syfte	

Syfte	med	denna	studie	är	att	skapa	en	översikt	av	situationen	hos	kommunala	förskolor	
inom	Gävle	kommun	för	arbetet	med	Kemikaliesmart	förskola.	Vilket	ger	Utbildning	Gävle	
och	dess	förskolepersonal	en	grund	att	utgå	ifrån	i	arbetet	med	att	lättare	prioritera	och	
arbeta	med	potentiella	riskområden.	
	
1.4 Mål	

Mål	med	den	här	studien	är	att	inventera	och	sammanställa	resultat	för	att	identifiera	vilka	
eventuella	kemikalieriskområden	som	finns	hos		kommunala	förskolor	i	Gävle	inom	området	
av	kemikaliessmart	förskola.	
	
1.5 Omfattning	

De	19	kommunala	förskolor	som	inventerats	sammanställs	till	en	aktuell	översiktlig	bild.	
Riskområden	lyfts	därur	och	presenteras	efter	typ	av	område,	sett	utifrån	ett	
kemikalieperspektiv.	
	
För	att	få	ett	jämförbart	material	har	en	avgränsning	gjorts	till	kommunala	förskolor.	
Resultatet	från	inventeringarna	utgår	då	ifrån	en	enhetlig	organisation	som	styr	
arbetsstruktur,	ekonomi	och	upphandling.	Vilket	medför	en	geografisk	avgränsning	till	Gävle	
kommun.	Ytterligare	avgränsningar	har	gjorts	för:	

• Byggnadstekniska detaljer, så som ventilation och dylikt. 
• Städ, vilka rengöringsmedel som används. 

	
På	grund	av	etiska	skäl	nämns	inte	de	medverkande	förskolorna	vid	namn.	Eventuella	bilder	
skall	inte	kunna	identifiera	förskolorna	på	något	vis.	
	
1.6 Målgrupp	

Målgruppen	för	detta	examensarbete	är	Utbildning	Gävle	och	personal	vid	förskolorna	i	
Gävle	kommun.	Arbetet	kommer	att	användas	av	Utbildning	Gävle,	såväl	pedagoger	som	
förvaltning.	Arbetet	kommer	också	att	tillgängliggöras	för	andra	förvaltningar	inom	Gävle	
kommun,	samt	för	andra	kommuner	genom	ett	nationellt	kemikalienätverk,	via	Utbildning	
Gävle.	
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2 Metod	

Via	Utbildning	Gävles	interna	nätverk	har	kommunala	förskolor	i	Gävle	kommun	fått	
möjlighet	att	anmäla	sitt	intresse	för	en	inventering	av	kemikaliesmart	förskola.	Gävle	
kommun	har	cirka	73	kommunala	förskolor	varav	26	förskolor	anmälde	sitt	intresse.	Alla	
anmälda	förskolor	fick	en	inbjudan	till	att	boka	tid	för	inventering,	varav	21	förskolor	bokade	
in	tider	och	19	av	dessa	inventerades.	En	kontaktpersonen	utsågs	av	respektive	förskola	eller	
dess	ledning.	Stor	del	har	befattningen	miljöombud	vid	förskolan.	Kontaktpersonen	har	blivit	
intervjuad	inför	inventering	och	medverkat	under	inventeringen.	
	
Vald	inventeringsmall	är	framtagen	av	Naturskyddsföreningen	och	finns	tillgänglig	via	deras	
webbsida	(Naturskyddsföreningen,	2013),	vissa	modifieringar	av	frågorna	har	genomförts	för	
att	passa	Gävle	kommuns	förskolor.	Inventeringarna	har	samlat	in	empirisk	data	utifrån	två	
formulär.	Första	formuläret	används	vid	intervjuer	innan	inventeringen,	den	riktas	till	
förskolans	kontaktperson	och	handlar	om	miljöarbete	och	rutiner	på	förskolan.	Vilket	ger	en	
generell	uppfattning	av	miljöarbete	på	förskolorna.	Det	andra	formuläret	
inventeringsmallen,	tar	upp	ett	antal	olika	områden	indelade	i	kategorier	som	leka,	äta	och	
sova.	Svaren	har	samlats	in	genom	muntliga	frågor,	granskning	av	produkter	genom	
materialtyp,	märkning,	skick,	lukt	och	yta.	Procentuella	svar	är	ett	övergripande	snitt	av	
helheten	från	inventeringen.	
	
Inventeringen	har	beräknats	att	ta	ungefärligt	fem	timmar	per	förskola	och	har	genomförts	
på	förmiddagar	under	en	6-veckors	period	under	våren	2016.	Vid	inventeringen	så	kommer	
kontaktpersonen	att	gå	med	och	inventera,	för	att	kunna	ta	in	kunskap	och	diskutera	
eventuella	frågor.	Utbildning	Gävle	står	för	finansiering	av	vikarie	under	tiden	för	
inventeringen.	
	
Efter	att	alla	inventeringar	är	genomförda	sammanställs	de	till	ett	resultat,	som	ger	en	
aktuell	överblick	för	de	inventerade	kommunala	förskolorna	i	Gävle.	
	
Utvärdering	och	analys	av	eventuella	riskområden	använder	litteratur	från	myndigheters	
publiceringar	kring	barn	och	kemikalier,	böcker	och	vetenskapliga	rapporter	inom	området,	
men	också	utifrån	hur	andra	kommuner	gjort	bedömningar	vid	arbete	med	kemikaliesmart	
förskola.	
	
Utifrån	ovanstående	litteraturområden	inom	ämnesområdet	kommer	en	identifiering	och	
utvärdering	av	riskområden	att	genomföras	löpande	varefter	olika	eventuella	riskområden	
framkommer	vid	de	genomförda	inventeringarna.	Slutresultatet	kommer	att	redovisas	i	en	
sammanställning	för	alla	undersökta	förskolor.	
	
Det	sammanställda	slutresultatet	kommer	endast	lyfta	de	riskområden	som	eventuellt	kan	
identifieras.	
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3 Resultat	
	
3.1 Frågor	om	miljöarbete	

Första	delen	av	mallen	består	av	en	intervjudel	med	fokus	på	generellt	miljöarbete	inom	de	
lokala	verksamheterna.	Frågorna	har	ställts	till	respektive	kontaktperson	inför	inventeringen.	
Frågorna	har	besvarats	med	ja	eller	nej,	och	även	kommentarer.	Frågor	och	svar	finns	i	den	
följdordning	de	är	ställda	i	figur	1.	
	
Inledande	frågor	1	och	2	om	förskolan	själva	eller	kommunen	har	en	antagen	miljöpolicy	och	
om	förskolan	har	någon	inom	kommunen	att	vända	sig	till	vid	frågor	om	kemikalier	eller	
kemikalieinnehåll	i	produkter	har	besvarats	med	100	%	ja,	kunskap	om	namn	på	miljöpolicyn	
eller	exakt	person	de	ska	vända	sig	till	var	bristfällig.	Fråga	3	gav	att	3	av	19	förskolor	inte	har	
något	eget	miljöombud	ännu.	Alla	förskole	områden,	ca	10	förskolor	per	område,	har	dock	
ett	områdesmiljöombud,	som	de	kan	kontakta	vid	behov.	
		
Utbildning	Gävle	har	under	våren	2016	genomfört	en	utbildningsdag	för	all	kommunal	
förskolepersonal.	Föreläsningen	bestod	av	information	om	Miljöstrategiska	programmet,	
Lärande	om	hållbar	utveckling	och	information	från	organisationen	Håll	Sverige	Rent	om	just	
kemikalier	i	barns	vardag.	Fråga	4	om	ytterligare	miljöutbildning	för	personal	ställdes	med	
fokus	utbildning	utöver	den	dag	alla	fick,	32	%	svarade	att	ytterligare	miljöutbildning	
genomförs.	De	6	som	svarade	ja,	har	haft	kunskapsinhämtning	via	planeringsdagar,	Grön	
flagg	utbildning,	besök	från	Gävle	kommun	med	fokus	på	energi	och	vatten,	skräpplockardag	
med	Håll	Sverige	Rent	och	vissa	områden	har	möten	för	miljöombuden.	
	
Av	de	intervjuade	kontaktpersonerna	ansåg	89	%	att	behov	av	ytterligare	information	och	
utbildning	finns,	fråga	5.	Fråga	6	om	en	plan	med	mål	finns	för	kommande	år	så	svarade	79	
%	ja.	Behov	av	mer	information	och	utbildning	om	kemikalier	i	förskolan	visas	tydligt,	men	
också	att	det	finns	en	plan	med	mål	för	kommande	år	inom	ämnet.	Där	stor	del	har	eller	
planerar	att	börja	arbeta	med	certifieringen	Grön	flagg.	
	
Fråga	7	om	uppföljning	av	miljöarbete	genomförs	lokalt	hos	förskolorna	besvarades	med	att	
37	%	har	uppföljning	av	miljörelaterat	arbete,	i	de	63	%	som	inte	har	någon	uppföljningen	
har	förskolan	inte	påbörjat	ett	strukturerat	miljöarbetet	ännu	som	till	exempel	certifiering	
för	Grön	flagg.	
	
Fråga	8	visar	att	6	av	de	19	inventerade	förskolorna	använder	en	skriftlig	inköpsrutin	som	är	
miljö-	och	etisk	anpassad.	Fråga	9	om	miljödeklaration	på	inredning	och	textilier	begärs	
besvarades	med	ja	från	2	förskolor.	De	89	%	som	svarat	nej,	angav	ofta	som	kommentar	att	
det	så	sällan	köps	in	inredning	eller	textilier	att	de	inte	har	kunskap	om	man	begär	sådan	
information.	Fråga	10	om	förskolan	har	en	lista	över	kemikalier	som	används	svarade	32	%	
ja.	I	de	68	%	som	svarade	nej,	ingår	de	som	inte	var	säker	på	om	en	sådan	lista	finns	eller	
inte.	Fyra	av	de	sex	förskolor	som	svarade	ja,	gav	kommentaren	att	det	eventuellt	fanns	hos	
städpersonal	över	deras	produkter.	En	förskola	visste	säkert	var	kemikalielistan	fanns	
tillgänglig.	Fråga	11	om	miljöcertifiering	av	förskoleverksamhet,	svarar	68	%	av	de	
inventerade	förskolorna	att	de	känner	till	någon	typ	av	miljöcertifiering	för	
förskoleverksamheter.	74	%	överväger	att	ansöka	om	eller	arbetar	redan	med	certifiering	av	
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förskolan.	Den	mest	nämnda	certifieringen	är	Grön	flagg.	12	av	de	14	förskolor	som	
överväger	att	arbeta	mot	någon	certifiering,	har	valt	Grön	flagg.	
	
	
	

	
Figur 1 Intervju inför inventering, visar frågor 1-12 och svar nej visas i röd stapel och svar ja i blå stapel. 
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Fråga	12,	Har	ni	övervägt	att	ansöka	om	certifiering?

Fråga	11,	Känner	ni	till	miljömärkningar	för	
förskoleverksamhet?

Fråga	10,	Finns	lista	på	kemikalier	som	används?

Fråga	9,	Begärs	miljödeklaration,	tex	på	inredning	eller	
textilier?

Fråga	8,	Finns	skriftlig	inköpsrutin	för	miljöanpassade	och	
etiska	inköp?

Fråga	7,	Görs	uppföljning	av	mijlöarbetet?

Fråga	6,	Finns	plan	med	mål	för	kommande	år,	inkl	
utbildning	och	studiebesök?

Fråga	5,	Anser	personalen	själva	att	behov	av	mer	info	och	
utbildning	finns?

Fråga	4,	Genomförs	ytterligare	miljöutbildning	av	anställda?

Fråga	3,	Finns	miljöombud/samordnare	på	förskolan?

Fråga	2,	Finns	det	ngn	på	kommunen	att	vända	sig	till	med	
frågor	om	kemikalier	och	kemikalieinnehåll	i	produkter?

Fråga	1,	Finns	miljöpolicy	på	förskolan	eller	i	kommunen?

Intervju	inför	inventering

NEJ JA
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3.2 Inventeringar	

Andra	delen	av	mallen	som	använts	består	av	inventeringsfrågor	och	fokuserar	enbart	på	
material	och	produkter	inom	byggnad,	lösöre	och	utegården	som	hör	till	förskolan.	
	

3.2.1 Ytskikt	och	belysning	

Ytskikten	inom	de	inventerade	förskolorna	är	materialmässigt	lika	oavsett	om	det	är	äldre	
eller	yngre	byggnader.	De	golvmaterial	som	förekommer	inom	de	inventerade	förskolorna	
består	till	största	delen	av	en	blandning	av	plast-	eller	linoleummatta.	Exakt	vilka	kemikalier	
golvmaterial	och	väggytor	innehåller	beror	helt	på	vilket	årtionde	de	är	ifrån,	och	framgår	
inte	av	denna	inventering.	Enligt	tabell	1	är	fördelningen	av	golvytor	så	är	golvmattor	i	plast	
dominerande.	Ytskikt	på	väggar	är	till	största	del	målad	väv,	oavsett	ålder	hos	förskola,	tabell	
2.	Undantaget	är	i	våtrum,	där	det	dominerande	ytskiktet	utgörs	av	väggplastmatta.	
	
Tabell	1,	Golvytor	
Golvytor	 Material	 Antal	förskolor	
Golvmaterial	 Blandat	plast,	linoleum	och	klinker:	

Endast	plast:	
Endast	linoleum:	

10	
5	
4	

	
Tabell	2,	Väggar	
Väggar	 Material	 Antal	förskolor	
Ytskikt	 Målad	väv:	

Målad	väv	+	annat	material:	
Målad	yta:	

11	
7	
1	

Våtrum/toaletter	
ytskikt	

Plast:	
Plast	och	annat:	

Målad	väv:	
Kakel:	

Ej	fastställd:	

8	
7	
1	
1	
2	

	
För	fast	belysning	ansvarar	fastighetsförvaltaren	Gavlefastigheter,	hängande	och	övrig	
belysning	är	ansvaret	förskolans.	Alla	förskolor	har	någon	typ	av	kvicksilver	baserad	
lågenergibelysning,	se	tabell	3.	Rutin	för	hantering	av	krossad	lågenergibelysning	finns	på	3	
av	förskolorna.	
	
Tabell	3,	Belysning	
Belysning	 JA	 NEJ	 	

Finns	lågenergilampor?	 19	 0	 	

Finns	rutiner	för	hur	man	gör	
om	de	går	sönder?	

3	 16	 	
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3.2.2 Inredning	och	textilier	

Möblemanget	hos	förskolorna	är	i	stort	av	liknande	karaktär.	Dominerande	del	av	sofforna	
är	av	samma	fabrikat,	stomme	och	tyg	skiftar	design	beroende	på	årtionde.	Möbler	i	plast	
består	oftast	av	bord	och	stolar.	Laminerade	möbler	är	bokhyllor,	bord	eller	garderober.	
Ljuddämpande	bord	finns	på	varje	förskola,	antalet	varierar	dock	stort.	Även	så	ytskiktet,	
hälften	av	förskolorna	har	plast/PVC	yta,	se	tabell	4.	
	
Enligt	tabell	5	visas	att	textila	material	finns	hos	alla	förskolor,	i	stora	mängder	när	de	olika	
material-	och	produkttyperna	sammanställs.	Där	ingår	allt	från	mattor,	gardiner,	lekkuddar,	
sov	madrasser,	sängkläder	och	leksaker	i	textil	etc.	Fördelningen	mellan	de	olika	material	
och	produkter	beror	på	olika	element	som	till	exempel	om	barnen	sover	inne	så	finns	en	
större	mängd	madrasser	och	sängkläder,	jämtemot	om	barnen	sover	ute	i	vagn.	Hos	de	
förskolor	som	har	plastade	sovmadrasser	är	det	en	jämn	fördelning	över	madrasser	inköpt	
innan	2007	och	inköpt	efter	2007	i	fördelningen	av	förskolor.	Antalet	madrasser/förskola	
varierar	stort.	Mattor	består	till	största	del	av	syntetfiber	och	en	underliggande	yta	av	
syntetmaterial,	och	finns	hos	alla	inventerade	förskolor.	Lekkuddar	finns	hos	mer	än	hälften	
av	förskolorna	och	har	en	utspridd	blandning	av	yttermaterial	i	tyg,	syntet	eller	plastad	yta.	I	
kategorin	ingår	även	produkter	i	skumgummi.	Den	vanligaste	produkten	som	återfanns	hos	
stor	del	av	de	inventerade	förskolorna	är	pusselmattor	och	byggklossar.	Vax-	och	plastdukar	
finns	hos	15	förskolor,	varav	4	förskolor	köpt	nya	från	2013	och	framåt.	Området	avslutas	
med	en	fråga	kring	rutiner	av	tvätt	av	ny	inköpta	textilier.	Ingen	av	förskolorna	har	en	
skriftlig	påbörjad	rutin	för	tvätt	av	nya	textilier.	Dominerande	del	av	förskolorna	har	
hängande	textil	som	gardiner	eller	väggbonader,	m2/förskola	varierar	mellan	förskolorna.	
	
Tabell	4,	Inredning	
Inredning	 JA	 NEJ	 	
Möbler	av	plast?	 10	 9	 	
Möbler	av	laminat?	 19	 0	 	
	 År	 Antal	förskolor	 Antal	soffor	
Soffor,	ungefär	från	vilket	år?	 Innan	2004:	

Efter2004:	
Okänt	år:	

16	
7	
7	

53	
14	
29	

	 Material	 Antal	förskolor	
Bord	med	ljuddämpande	
material?	

Linoleum:	
Plast:	

Plast	och	linoleum:	

4	
9	
6	
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Tabell	5,	Textilier	
Mattor	 Antal	Förskolor	 Antal	mattor	 	
Naturfiber	
Syntet	

10	
19	

13	
254	

	

Inköpt	före	2007	
Inköpt	efter	2007	

4	
4	

18	
12	

	

Textilier	 JA	 NEJ	 Kommentar	
Hängande	
textilier/gardiner?	

18	 1	 	

Textilbeklädda	
anslagstavlor?		

11	 8	 	

Duschdraperi?		 7	 12	 	
Lekkuddar/byggkuddar	i	
skumgummi?	

11	 8	 Sammanlagt	antal	cirka	200	kuddar.		

Sovmadrasser	med	
plastöverdrag?	

14	 5	 	

Saker	i	skumgummi?	 16	 3	 	

Vax-	eller	plastdukar?	 15	 4	 Sammanlagt	51	vax	och	plastdukar,	

Filtar?		 19	 0	 Bomull:	14	förskolor,	
Fleece:	förskolor,	
Ull:	2	förskolor,	varav	1	förskola	hade	ca	20st	till	
sov.	

Tvättas	alltid	nya	textilier	
innan	användning?	

1	 18	 Ja:	har	ingen	skriftlig	rutin	men	menar	att	det	
görs.		
Nej:	1	förskola	rutin	finns	men	ej	påbörjad.	
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3.2.3 Leksaker	och	pyssel	

Inventeringarna	visar	att	alla	19	förskolor	har	leksaker	tillverkade	innan	2007.	Figur	2	som	
visar	individuella	procentsatser	för	varje	förskola	kategoriserat	genom	årtionde	för	
verksamhetsstart.	15	förskolor	startade	sin	verksamhet	före	2010,	varav	hos	13	förskolor	
består	mer	än	50%	av	leksakernas	tillverkningsdatum	eller	inköp	innan	2007.	Den	förskola	
från	00-talet	som	har	70%,	övertog	leksaker	från	fritidsverksamheten	som	funnits	i	lokalerna	
innan.	
	

	
Figur 2, Leksaker äldre än 2007 visar procentuell sats genom verksamhetsstartens årtionde för 
varje inventerad förskola. 
 

Leksaker	får	i	Europa	inte	säljas	utan	en	CE-märkning,	märkningen	ska	garantera	att	det	är	
en	för	målgruppen	säker	produkt.	CE-märkningen	ska	placeras	på	själva	produkten	eller	på	
förpackningen.	Märkningen	sker	genom	producentens	eget	ansvar,	genom	att	följa	specifika	
kriterier	för	produkten.	
	
Tabell	6,	CE-	märkta	leksaker	
Andel	CE-märkta	leksaker?	 %	 Antal	förskolor	

70%	 5	
80%	 10	
90%	 4	

 
Plastleksaker	finns	på	alla	förskolor,	de	dominerande	materialkategorierna	var	plast	och	en	
blandning	av	plast	och	trä.	12	av	19	förskolor	har	mest	leksaker	i	plast.	Hos	18	förskolor	finns	
leksaker	i	plast	med	en	stark	lukt	av	kemikalier,	den	`klassiska	lukten	av	plastleksaker´,	
parfym	eller	är	kladdiga	i	ytan.	Sammanlagt	har	alla	de	inventerade	förskolorna	h	cirka	100	
objekt	med	stark	doft	och	ytterligare	cirka	100	objekt	med	`kladdig´	yta.	
	

0%
10%
20%
30%
40%
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80%
90%
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Leksaker	äldre	än	2007
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Figur 3 visar det klassiska `penntrollet´. 

	
Som	tabell	7	visar	hittades	mjuka	eller	halvmjuka	leksaker	hos	alla	inventerade	förskolor.	
Vanligast	är	dockor	i	mjuk	plast,	Barbies,	My	Little	Ponnies,	djur	i	halvmjuk	plast	eller	av	
`penntroll´	som	figur	3	visar.	Dessa	`märkesprodukter´	av	leksaker	har	tillverkats	under	lång	
tid	och	består	oftast	av	PVC-plast.	Dateringen	har	varit	vida	spridd	från	1973	till	2014.	En	stor	
del	av	plastleksakerna	har	också	varit	odaterade,	speciellt	produktgrupperna	dockor	och	
djur.	
	
Tabell	7,	Leksaker	&	material	
	 Plast	 Plast	och	trä	
Vilket	material	finns	det	mest	
av?	

12	 7	 	

	 						JA	 NEJ	 	
Leksaker	som	luktar	plast	
eller	parfym?		

18	 1	 	

Plastleksaker	som	är	kladdiga	
i	sig	själva?	

18	 1	 	

Mjuka	eller	halvmjuka	
plastleksaker	

19	 0	 	

	
Hos	alla	utom	två	förskolor	hittades	material	som	inte	är	leksaker,	se	tabell	8	för	en	del	av	
det	materialet.	Vid	fyra	förskolor	fanns	natur	lera	eller	plastbaserad	lera,	ingen	frekvent	
användning,	se	tabell	9.	Play-doh,	trolldeg	eller	slime	gör	16	av	förskolorna	själva,	i	recepten	
ingår	alun	eller	citronsyra.	Ingen	av	förskolorna	använder	tillsammans	med	barnen	annat	än	
vattenlöslig	lim,	färg,	kritor	eller	pennor.	Lim,	färg	och	pennor	kan	innehålla	organiska	
lösningsmedel	eller	konserveringsmedel.	Mer	än	hälften	av	förskolorna	har	teatersmink,	hur	
ofta	det	används	har	ett	stort	spann	mellan	aldrig	till	två	gånger/månad.	Sju	av	förskolorna	
har	enstaka	elektronik	produkter	som	leksaker.	På	några	förskolor	fanns	även	elektriska	
leksaker	som	saknade	batterilucka	eller	som	på	annat	sätt	var	trasiga.	
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Tabell	8,	Material	som	inte	är	leksaker	
Material	 	 	 	
Byggmaterial	 Hårspray	 Livsmedelsförpackningar	 Silver	tejp	
Dunk	från	
spolarvätska	

Industripapprullar	 Mobil	attrapp	 Skruv	och	bult	

Emballage	i	
skumplast	

Kabeltrummor	 Nycklar	 Sköljmedelskartonger	

Gardinringar		i	
plast/metall	

Kakformar	i	
aluminium	

PET-flaskor	 Snusdosor	

Handtag	i	
metall	

Kapsyler	i	metall		 Plastgolvsprover	 Tapetprover	

Handtag	i	plast	 Kvittorullar	 Plastremsa	av	PVC	 Tvål-	och	
diksmedelsförpackningar	

Handtag	i	trä	 Lastpallar	 Rör	i	plast	 Tygprover	
 
 
 
 
Tabell	9,	Måla	&	pyssla	
Måla	pyssla	 JA	 NEJ	 Kommentar	
Används	modellera,	plastlera,	
lekmassa	eller	slime?	

4	 15	 	

Används	icke	vattenbaserad	
målarfärg?	

0	 19	 	

Används	vattenbaserat	lim?	 19	 0	 	
	

Förkläden?	 17	 2	 		

Smink/teatersmink	som	leksak?	 13	 6	 	

Övriga	leksaker?	 16	 3	 Väskor,	skärp,	skor	av	plast,	smycken.		

Leksaker	som	inte	är	leksaker?	 17	 2	 	

Elektronik	som	leksaker?	 7	 12	 Produkter:	Ficklampor,	micro,	gammal	
lampa,	gamla	hårtorkar,	gammal	
telefon	med	rullskiva,	ficklampa,	
knapptelefon.	

Ger	föräldrar	leksaker	till	
förskolan?	

14	 5	Material:	Pyssel,	böcker,	kvittorullar,	
teknik	mtrl,	återvinnings	material.	
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3.2.4 Mat	och	hygien	

Hälften	av	förskolorna	serverar	mat	som	lagas	på	plats	från	grunden,	se	tabell	10.	
Resterande	hälft	får	mat	transporterad	i	plastbehållare,	med	märkning	DIN	05-plast,	från	
Sodexo.	Av	de	nio	förskolor	med	mat	från	Sodexo,	värmer	åtta	av	dem	i	maten	i	
plastkantinen	i	ugn.	Sodexo	har	33%	ekologisk	mat	i	sitt	utbud,	resterande	förskolor	ligger	
över	40%	och	de	styr	själva	sina	inköp	av	mat.	Konserver	beställer	varje	förskola	oavsett	om	
maten	lagas	på	plats	eller	transporteras	till	förskolan,	det	köps	via	upphandlat	utbud,	det	är	
endast	Kung	Markatta	som	är	miljömärkta	metallförpackningar.	Konserver	köps	in	hos	16	
förskolor.	
	
Alla	förskolor	använder	någon	typ	av	plast	till	mat	eller	mellanmål,	största	delen	använder	
sig	av	pip-muggar	i	plast.	Vid	fyra	förskolor	använder	de	plasttallrikar	för	varm	mat.	Muggar	
och	glas	i	plast	används	vid	16	av	förskolorna.	Vid	18	av	förskolorna	anges	att	de	inte	
använder	plast	ihop	med	värme,	till	exempel	vattenkokare,	men	två	förskolor	har	
kommenterat	att	det	ibland	tar	vatten	från	varmvattenkranen	till	pasta	och	liknande.	Största	
delen	använder	nitril-handskar	i	köket.	Vid	sju	inventeringar	fanns	stekpannor	i	teflon	och	en	
med	ugnsbläck	i	teflon,	tre	av	dem	kommenterade	att	de	inte	används.	Vid	15	förskolor	
fanns	plastredskap	till	maten.	
	
Det	inventerade	porslinet	i	plast	består	av	olika	sammansättningar.	En	del	har	tydliga	
märkningar,	andra	har	inga	märkningar.	På	figur	4	ses	tre	bilder	som	visar	olika	märkningar,	
material	och	skick	på	plast-porslin	som	används.	Kåsan	i	bilden	till	höger	angavs	vara	från		
tidigt	90-tal.	Det	genomskinliga	plastglaset	i	mitten	är	nytt	sedan	något	år	tillbaka,	är	
tillverkat	i	USA	i	styren-akryl-nitril,	SAN-plast.	Bilden	till	vänster	visar	en	tallrik	tillverkad	av	
melamine.	
	

	
Figur 4, visar plastartiklar från tre olika förskolor med olika typer av märkningar. 
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Tabell	10,	Mat	&	äta	
Mat	och	äta:	 	 	 	

Maten	 JA	 NEJ	 Kommentar	
Tillagas	maten	på	plats?	 10	 9	 	

Ekologisk	mat?	 	 	 Sodexo:	33	%,		
Övriga:	
40-50%:	3	förskolor	
50-60%:	3	förskolor	
60-70%:	2	förskolor	
70-80%:	1	förskola	
80-90%:	1	förskola	

Mat	i	metallkonserver?	 16	 3	 3	förskolor	använder	enbart	miljömärkt		
4	förskolor	har	blandade	märken	

Laga/äta	 JA	 NEJ	 Kommentar	
Används	tallrikar	av	plast?	 4	 0	 	
Används	glas	av	plast?	 16	 3	 	
Används	karaffer	i	plast?	 15	 4	 Enbart	plast:	7	förskolor		

Blandat:	8	förskolor	
Värms	mat/dryck	i	
mikrovågsugn	i	plastkärl?	

0	 19	 	

Används	plast	ihop	med	
värme	(t	ex	vattenkokare)?	

1	 18	 	

Används	nappflaskor?	 1	 18	 Föräldrar	
Handskar	i	köket	av	vinyl?	 3	 16	 	
Teflonstekpannor?	 7	 12	 	
Annat	med	teflon	
beläggning?	

1	 18	 	

Plastredskap?	 15	 4	 Varav:		
5	förskolor	använder	pastaslev,		
3	förskolor	till	enbart	sallad,		
1	förskola	till	allergikost	(plast07,03),		
1	förskola	använder	inte	plastredskapen	
5	förskolor	använder	till	all	matlagning	
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Rutiner	för	handtvätt	finns	hos	alla	19	förskolor,	varav	7	av	förskolorna	har	rutin	att	tvätta	
händerna	före	pyssel.	Se	tabell	11	för	övriga	rutiner	gällande	hygien.	Engångshandskar	
används	vid	blöjbyte	hos	alla	förskolor,	14	av	förskolorna	har	engångshandskar	i	vinyl.	Yt-	
och	handdesinfektionsmedel	används	på	alla	förskolor,	4	av	förskolorna	använder	sig	av	
antibakteriell	handdesinfektion	som	inte	är	alkoholbaserad.	Skötbordsmadrasser	finns	på	
alla	förskolor,	ofta	ett	flertal,	med	stor	spridning	på	ålder	av	madrassen.	
	
Tabell	11,	Hygien	
Hygien	 Tillfälle	 Antal	förskolor	
Rutin	för	handtvätt?	 Efter	utevistelse	

Efter	toa	
Efter	pyssel	
Innan	mat	
Efter	mat	

19	
17		
7	
17	
8	

Hygien	produkter	 JA	 NEJ	 Kommentar	
Används	miljömärkt	tvål?	 19	 0	 	

Används	engångsservetter	
vid	blöjbyte?	

19	 0	 Torra	i	papper	

Handskar	vid	blöjbyte	av	
vinyl?	

14	 6	 	

Används	antibakteriella	
produkter?	

19	 0	 	

>Om	ja,	är	de	
alkoholbaserade?	

15	 4	 	

Används	doftande	
hygienprodukter?	

11	 8	 Tvål	och	luktförbättrare	

Skötbordsmadrass?	 19	 0	 	
	

3.2.5 Städrutiner	och	rengöringsprodukter	

Hos	de	flesta	av	de	inventerade	förskolorna	sker	städningen	under	dagtid	när	barnen	är	på	
plats,	se	tabell	12.	Nio	av	de	16	förskolor	som	svarat	att	de	städar	under	dagtid,	
kommenterade	att	det	också	ibland	sker	innan	eller	efter	att	barnen	är	på	plats.	En	förskola	
kommenterade	att	de	undviker	att	städa	där	barnen	är	och	styr	städningen	till	när	barnen	är	
utomhus,	sover	eller	ej	är	på	plats.	Mer	än	hälften	har	helt	miljömärkta	städ	produkter,	
varav	två	förskolor	testar	Orbotech	H2O.	Ett	filtrerat	och	avjoniserat	vatten.	
	
Hängande	textil	finns	hos	18	av	19	förskolor.	Alla	19	förskolor	har	filtar	i	bomull	eller	fleece.		
Lekkuddar,	soffor	och	mjuka	gosedjur,	se	tabell	5	för	omfattning	av	textil.	Ingen	av	
förskolorna	använder	rutiner	för	att	tvätta	ny	textil,	och	tvätt	av	textilier	sker	vid	behov,	
materialvård	eller	1-2	gånger/år.	Vädring	av	textilier	sker	sällan	eller	aldrig.	
	
Dammtorkning	med	torr,	våt	eller	fuktig	mopp	dominerar	den	städning	som	ske	dagligen,	
tabell	13.	Hos	en	förskola	sker	dammsugning	dagligen,	vilken	även	utförs	i	samma	rum	
barnen	vistas.	18	förskolor	korsdragsvädrar	aldrig	eller	sällan	vid	städning.	15	av	de	
inventerade	förskolorna	dammtorkar	armaturer	och	fria	hyllor	1	gång/vecka.	
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Tabell	12,	Städ	
När	sker	städningen?	 Antal	förskolor	 	
Morgonen	före	barnen	kommer	

På	dagtid	
Efter	barn	gått	hem	

2	
16	
1	

	 	

Städ	 JA	 NEJ	 Kommentar	
Miljömärkta	städ/rengöringsprodukter?	 19	 0	 	

	
	
	
	
Tabell	13,	Städrutiner	
Städ	av	golv	 Dammtorka	

torr	mopp	
Dammsuga	 Dammsuga	

mattor	
Våt	torka	 Fukt	

torka	
Dagligen	 9	 1	 3	 10	 9	
Vid	behov	 2	 3	 1	 4	 4	
1-2g/v	 1	 7	 13	 1	 2	
Mer	sällan	 1	 1	 1	 0	 1	
Aldrig	el.	ej	svar	 6	 7	 1	 4	 3	

	 	 	 	 	 	

Dammtorka	
armaturer	

1g/v	 Vid	behov	 1-2g/år	 Mer	sällan/	
ej	svar	

	

Antal	förskolor:	 15	 1	 2	 1	 	
	
	

	 	 	 	 	

Korsdrag	vid	städ	 Nej	 Sällan	 Ja	 	 	

Antal	förskolor:	 10	 8	 1	 	 	

	 	 	 	 	 	

Vädra	lösa	textilier,	
gosedjur	etc.		

Nej	 Sällan	 	 	 	

Antal	förskolor:	 8	 11	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

Tvätt	av	textil	 Lakan	 Filtar	&	
kuddar	

Gardiner	
etc.	

Leksaker	i	
textil	

	

1g/2vecka	 3	 3	 	 	 	

1g/4vecka	 6	 4	 1	 1	 	
vid	behov/mtrl	vård	 3	 4	 4	 7	 	
1-2g/år	 	 	 12	 8	 	
ej	svar/	finns	ej	 7	 7	 2	 3	 	
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Av	de	nio	förskolor	som	använder	parfymerade	rengöringsprodukter	har	sju	endast	medel	till	
wc	med	doft,	tabell	14.	Cirka	hälften	av	förskolorna	använder	sköljmedel.	Lite	mindre	än	
hälften	använder	sig	av	golvpolish	1-2	gånger/år	och	med	medel	till	tvätt	av	speglar	och	
fönster.	
	
Tabell	14,	Rengöring	
Rengöring	 JA	 NEJ	 Kommentar	
Används	parfymerade	städ/rengöringsprodukter?	 9	 10	 	
Används	anti-bakteriella	produkter	utan	alkohol?	 0	 19	 	
Används	sköljmedel?	 8	 9	 Okänt:	2	förskolor	
Används	miljömärkt	diskmedel?	 19	 0	 	

Används	golvvax	eller	golvpolish?	 7	 10	 Ja:	Frekvens:	1-2g/år,		
Rengöringsmedel	till	speglar	och	fönster?	 8	 11	 	

3.2.6 Utomhusmiljö	

Solskyddskräm	används	hos	17	av	förskolorna,	varav	6	förskolor	står	för	inköpet,	tabell	15.	
Märken	som	inköpts:		

• Nivea 
• ACO kids sensitive sun  
• Apolosophy sollotion barn  

	
Utomhusmiljön	består	ofta	av	leksaker	i	plast	och	även	mycket	material	som	inte	är	leksaker	
som	lastpallar,	kabeltrummor,	konstruktionsrör	i	plast,	teflonpannor	och	lösa	bildäck.	Cirka	
60	lösa	däck	fanns	hos	de	inventerade	förskolorna.	Impregnerat	virke	finns	ofta	runt	
sandlådor	och	gungställningar,	men	också	hos	hälften	av	förskolorna	i	bord	och	bänkar.	
Slipers	finns	hos	14	av	förskolorna,	men	åldern	är	okänd	så	även	impregnerings	metod.		
	
Tabell	15,	Ute	
Skyddsprodukter	 JA	 NEJ	 Kommentar	
Hur	många	gånger/dag	är	barnen	ute?	 	 	 Antal:	1-2g/d,	Timmar/dag:	2-3	
Svarar	förskolan	för	solskyddskräm?	 6	 13	 	
Utrustning	ute	 JA	 NEJ	 Kommentar	
Granulat	av	däck	eller	återvunnen	plast?	 5	 14	 	
Gamla	däck	som	leksaker?	 10	 9	 Antal:	ca	60	däck.		
Annat	som	inte	är	tillverkat	som	leksaker?		 19	 0	 	

Tryckimpregnerat	trä	i	bänkar,	soffor	och	
bord?	

10	 9	 Ålder	okänd.	

Finns	gamla	slipers?	 14	 5	 	
Används	plastmuggar	utomhus?	 14	 5	 	
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3.3 Analys	av		riskområden	

3.3.1 Flamskydds-	och	fläckavvisande	medel	

Flamskyddsmedel	används	för	att	för	att	fördröja	och	försvåra	brand	av	ett	material.	När	
flamskyddsmedel	tillsätt	till	en	vara	som	ett	additiv	så	sitter	det	löst	bundet	i	produkten	och	
kan	lätt	avges	till	omgivningen.	Bromerande	flamskyddsmedel	används	i	mindre	mängd,	då	
det	verkar	med	stor	effekt.	Vanliga	flamskyddsmedel	är	(Kemikalieinspektionen,	2015a):	
	

• Penta-, Okta- och Dekabromdifenyleter (PBDE) 
• Polybromerade bifenyler (PBB) 
• Hexabromcyklododekan (HBCDD) 
• Tetrabrombisfenol A (TBBP A) 

	
PentaBDE	är	klassificerat	som	hälsoskadligt	vid	hudkontakt	och	förtäring	under	långvarig	
exponering	(EU.	1272/2008/EG).	OktaBDE	är	klassat	som	reproduktionstörande,	persistent	
och	bioackumulerande.	Penta-	och	oktaBDE	är	sedan	2003	förbjudet	att	använda	över	en	
viss	halt	inom	elektronik,	enligt	EUs	direktiv	som	reglerar	farliga	ämnen	(RoHS,	2002/95/EG).	
PBDE	och	HBCDD	kan	påverka	nervsystemets	utveckling	negativt	hos	människan,	barn	är	en	
särskilt	känslig	grupp	(Karolinska	institutet,	2013).		
	
Perfluorerade	och	poly	fluorerade	ämnen,	PFAS,	är	fläck	och	smutsavvisande	medel.	
Högflourerade	ämnen	är	mycket	stabila	och	tillverkade	av	människan.	PFAS	är	långlivade	och	
kan	omvandlas	till	persistenta	ämnen	i	naturen.	Många	av	dem	är	bioackumulerande	och	på	
grund	av	deras	fett	och	vattenavstötande	förmåga	så	lagras	de	in	i	kroppen	organ	som	lever	
och	blodet	(Kemikalieinspektionen,	2016).		
	
En	svensk	studie	har	genomförts	av	Björklund	(2011)	som	visar	att	barn	exponeras	för	
perfluorerade	och	bromerande	ämnen	i	det	svenska	inomhusklimatet	via	damm.	Resultatet	
visar	att	barn	exponeras	via	damm	och	luft	och	har	ett	större	intag	än	vuxna	av	dessa	
ämnen.	Flera	andra	vetenskapliga	artiklar	stärker	den	svenska	undersökningen.	Fraser	et	al.	
(2013)	har	uppnått	liknande	resultat	i	sin	artikel	om	halter	perfluorerade	ämnen	i	damm	från	
inomhusmiljöer,	jämfört	med	nivåer	i	de	människor	som	vistas	i	miljöerna.	Enligt	Stapelton	
et	el	(2012),	som	inriktat	sig	enbart	på	bromerande	flamskyddsmedel,	så	visar	i	slutsatsen	att	
barns	exponering	från	damm	och	halter	i	blodserum,	stärks	av	deras	hand-till-mun	aktivitet.	
Stapelton	et	al.	(2012)	menar	att	ett	enkelt	sätt	att	minska	exponeringen	är	genom	rutiner	
för	handtvätt.	Dessa	tre	vetenskapliga	studier	har	inte	uppmätt	några	halter	över	tolerabelt	
dagligt	intag,	men	menar	att	på	grund	av	barns	känslighet	bör	det	fokuseras	på	den	
sammanlagda	exponeringen,	varav	kemikalier	i	damm	kan	vara	en	bidragande	orsak.	
	
Flamskydds-,	fläck-	och	vattenavvisande	medel	appliceras	ofta	i	soffklädsel,	dukar	och	andra	
textila	inredningsprodukter.	Men	också	i	leksaker	som	gosedjur	och	elektriska	leksaker.	
Många	produkter	i	plast	har	tillsatser	av	flamskyddsmedel.	Till	livsmedelsförpackningar	
tillsätts	fläck-	och	vattenavvisande	medel	för	att	skapa	en	yta	som	står	emot	feta	produkter.	
Polish	och	vax	för	golv	kan	innehålla	fläck-	och	vattenavvisande	medel.	
	
Alla	inventerade	förskolor	har	nya	eller	gamla	soffor	i	skumgummi	och	textila	överdrag.	
Tygerna	har	bedömts	till	natur/syntet	blandning	om	inte	enbart	syntettyg.	Figur	10	visar	en	
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dominerande	del	av	sofforna	är	tillverkade	innan	2004,	se	röd	stapel	i	figur	5.	Från	2004	och	
framåt	har	olika	ämnen	av	bromerande	flamskyddsmedel	förbjudits	(Naturvårdsverket,	
2016).	En	stor	del	av	sofforna	har	inte	varit	möjlig	att	fastställa	tidsåldern,	se	lila	stapel	i	figur	
5	
	

	
Figur 5, Antal soffor. Diagrammet visar antal soffor indelat i tillverkning innan eller efter en 
viss tidsålder och antal. Blå stapel visar hur spridningen på förskolor inom de olika 
tidskategorierna. Röd stapel visar antal soffor tillverkade innan 2004, grön stapel visar 
antal soffor tillverkade efter 2004 och lila stapel visar antal soffor med okänd ålder.   

	
Nya	textilier	kan	innehålla	rester	av	kemikalier	tillsatta	vid	produktion	eller	för	transport.	
Kemikalier	från	färgning,	konserveringsmedel,	flamskyddsmedel	eller	exempelvis	anti-
mögelmedel	som	tillsätts	för	att	klara	långa	transporter.	Beroende	på	typ	av	ämne	som	är	till	
satt	kan	det	släppa	från	textilen	vid	olika	tillfällen,	vissa	ämnen	löses	ut	efter	några	tvättar.	
Kemikalierna	sprids	sedan	i	den	miljö	de	befinner	sig	i	och	exponerar	människan	via	luft,	
damm	och	hudkontakt,	barn	är	särskilt	exponerade	för	oralt	intag	(Kemikalieinspektionen,	
2015c).	Vid	inventeringarna	fanns	hos	alla	19	förskolor	textilier	som		exempelvis	filtar,	
kuddar,	mjuka	gosedjur	och	inredning	som	gardiner	och	soffklädsel.		
	
Med	bristande	rutiner	för	tvätt-	och	vädringsrutinerna	så	finns	det	en	stor	risk	för	att	dessa	
medel	hamnar	i	damm	på	golvet.	Dammet	fastnar	även	i	de	mjuka	textilier	som	finns	på	
golvnivå.		
	
Riskområde:	Skumgummi,	produkter	av	textilier	som	gardiner,	möbeltyger	och	mattor,	
elektronik,	elektroniska	leksaker	som	sakar	batterilucka	eller	är	trasiga	på	annat	vis,	
förpackningsmaterial,	produkter	tillverkade	i	plast	eller	textil	överlag.	
Livsmedelsförpackningar	med	fettavvisande	yta.	fönsterputs,	golvpolish	och	vax.	
	

3.3.2 Kemikalier	från	plast	

Plast	är	ett	material	som	sammansätts	av	en	rad	olika	kemiska	komponenter	och	additiv	som	
flamskyddsmedel,	mjukgörande	ämnen,	antistatmedel	och	baktericider	(Plastportalen,	
2007).	Kombinationerna	av	tillsatsmedel	i	plast	beror	på	vilken	typ	av	produkt	och	vilka	
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egenskaper	den	eftersträvar	som	beror	på	exempel	vilka	kemiska-,	mekaniska	och	fysikaliska	
påfrestningar	produkten	ska	utsättas	för.	
	
Mjukgörande ämnen i plast kan verka hormon- och reproduktionsstörande, 
allergiframkallande och vara cancerogena. Som mjukgörare i plast tillsätts ofta ftalater som är 
kemiska ämnen som har ftalsyra som bas (Sterner. O. 2003). De har en hög kemisk stabilitet 
och tas lätt upp i människans kropp på grund av att de är lipofila, och passerar både placenta 
och blod-hjärnbarriären. Människans intag av ftalater sker genom inandning, hudkontakt och 
oralt intag av föda eller vatten (Karolinska Institutet, 2013). Plast som innehåller ftalater 
avger dess under hela sin `livstid´. 
 
Ftalater som bör undvikas enligt REACH och som är uppförda på kandidatlistan: 
 

• Di(2-etylhexyl)ftalat, DEHP. 
• Dibutylftalat, DBP. 
• Bensylbuytylftalat, BBP. 
• Diisobutylftalat, DIBP 
• Diisononylftalat, DINP. 
• Diisodecylftalat, DIDP 
• Di alkylftalter. 

	
Inom	EU	infördes	2015	ett	förbud	mot	DEHP,	DBP,	BBP	och	DIBP.	Importerade	varor	
omfattas	inte	och	därav	sker	en	fortsatt	exponering.	Däremot	så	finns	en	begränsningar	av	
DEHP,	DBP	och	BBP	som	anger	att	koncentrationer	inte	för	överstiga	0,1	viktprocent	av	det	
mjukgjorda	materialet	i	barnvårds	artiklar	och	leksaker	(EU.1907/2006/EG).	DINP,	DIDP	och	
DNOP	får	inte	förekomma	i	koncentrationer	över	0.1viktprosent	i	produkter	inom	leksaker	
eller	barnvårds	artiklar	som	barn	kan	stoppa	i	munnen	(EU.	1907/2006/EG).	År	2009	
ändrades	lagstiftningen	för	ftalater	som	är	CMR-klassade,	cancerogena,	mutagena	och	
reproduktionsstörande,	specifika	haltgränser	får	inte	finnas	i	produkter	avsedda	för	lek	för	
barn	under	14	år	(EU.2009/48/EG).	
	
Organofosfater,	OPs	är	en	samling	av	ämnen	som	tillsätts	vid	plasttillverkning	för	
mjukgörande	och	flamskyddande	egenskaper.	Under	2000-talet	ökade	användningen	av	
organofosfater	och	en	av	de	mest	använda	är	Tris(2-kloretyl)fosfat,	TCEP	
(Kemikalieinspektionen,	2013).	Wei	et	al	(2014)	har	granskat	forskning	om	huruvida	OPs	har	
någon	negativ	hälsopåverkan	på	människan,	och	en	större	del	rapporter	pekar	bland	annat	
mot	att	reproduktions	organen	hos	män	kan	påverkas	negativt,	kontakt	allergi	kan	utvecklas	
och	att	`sjuka	hus	symptom´	kan	påverka	människan	negativt.	I	en	svensk	studie	visar	
Marklund.	A.	(2005)		att	OPs	finns	i	dammpartiklar	i	luft	och	på	golv	i	vår	inomhusmiljö.	
	
Vid	15	av	de	inventerade	förskolorna	fanns	golvmattor	av	plast,	varav	5	förskolor	enbart	har	
golvmattor	i	plast.	För	att	få	golv-	eller	väggmattor	i	plast	mjuka	används	oftast	ftalater	
(Kemikalieinspektionen,	2014c).	Enligt	studie	av	Shu.	et.	al.	(2013)	som	pågått	under	10	års	
tid,	har	sambandet	mellan	PVC-mattor	i	hemmet	och	av	läkare	fastställd	diagnos	för	astma	
gjorts.	Studien	drar	slutsatsen	att	barn	som	i	hemmet	varit	exponerade	för	ftalater	från	PVC-
mattor	i	ung	ålder,	senare	i	livet	löper	större	risk	för	att	utveckla	astma.	Astma	är	en	av	de,	
hos	barn,	vanligaste	kroniska	sjukdomarna	enligt	World	Health	organisation	(2016).	Ftalater	
har	också	genom	djurförsök	visats	ha	hormonstörande	effekter	och	påverkan	reproduktions	
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organen	(Karolinska	Institutet,	2013).	
	
På	18	förskolor	fanns	vid	inventeringen	leksaker	i	plast	med	en	stark	plast-	eller	parfym	doft.	
Vilka	kan	vara	allergiframkallande.	2013		EU	skärptes	kraven	ytterligare	i	Leksakdirektivet	
(EU.	2009/48/EG)	och	de	doftämnen	som	är	förbjudna	i	smink	är	också	förbjudna	i	leksaker.	
Det	har	mest	varit	dockor,	Barbies	och	My	Little	Ponnies	som	under	inventeringarna	gett	
ifrån	sig	en	plastig-	eller	stark	sötaktig	lukt.	En	stor	del	utan	datummärkning	eller	daterade	
före	2013.	
	
Hos	alla	19	förskolor	fanns	vid	inventeringen	leksaker	av	mjuk	eller	halvmjuk	plast,	i	olika	
hårdhet	och	ålder.	Leksaker	tillverkade	i	mjuk	eller	halvmjuk	plast	innehåller	ofta	
mjukgörande	ämnen	som	ftalater	och	organofosfater.	Till	stor	del	har	leksakerna	i	mjukplast	
varit	dockor	och	djur	i	plast.		
	
Pusselmattor	listas	av	Kemikalieinspektionen	(2013)	som	en	av	de	produkter	i	lekrummet	
som	kan	innehålla	hälsovådliga	mjukgörande	kemikalier.	
	
Engångshandskar	i	vinyl	har	av	Kemikalieinspektionen	(2014c)	bedömts	som	en	av	de	
konsumentprodukter	som	har	högst	ftalat	innehåll	tillverkade	för	den	svenska	marknaden.	
Vinylhandskar	används	vid	14	av	de	19	inventerade	förskolorna	vid	blöjbyte	eller	pyssel.	Vid	
3	förskolor	används	vinylhandskar	i	köket.	Engångshandskar	i	vinyl	tål	inte	att	utsättas	för	
feta	livsmedel	eller	feta	krämer,	risken	är	då	att	det	de	mjukgörande	ämnena	som	tillsatts	
frigörs.	
	
Riskområde:	Golvmattor	av	plast,	leksaker	i	plast,	elektriska	leksaker	med	trasig	
batteriluckaplast	i	kontakt	med	livsmedel,	engångshandskar	i	vinyl,	skötbäddar	i	PVC,	
haklappar,	utklädningskläder	i	plastiga	material,	förvaringslådor	i	plast,	förkläden	i	PVC,	
mattor	med	undersida	av	plast/gummi,	lampskärmar.	

3.3.3 Allergiframkallande	ämnen	

Kontaktallergi	kan	fås	från	flera	tusen	ämnen	och	finns	i	många	konsumentprodukter	som	
möbler,	plast-	och	metall	produkter.	De	som	exponeras	via	hudkontakt	med	
allergiframkallande	ämnen	löper	en	risk	att	utveckla	kontakt	allergi,	vissa	människor	kan	
även	ha	anlag	för	att	utveckla	allergier	och	det	kan	innebära	en	större	risk	(Karolinska	
institutet,	2013).	
	
Konserveringsmedel, kan vara allergiframkallande. Finns i mat, hudvård, lim och 
vattenbaserad hobbyfärg. Konserveringsmedel benzisothiazolinon, BIT, finns ofta i 
vattenbaserade hobby- och finger färger. Enligt Leksaksdirektivet införs från 24 maj 2017 
gränsvärden för ämnet då det kan orsaka hudallergi (EU. 2015/2117/EU). 
Konserveringsmedlen isothiazolinoner CMI, MI och CMI/MI 3:1 som har liknande 
produktområde som BIT, är starkt allergiframkallande och restriktioner för dessa medel börjar 
gälla från den 24 november 2017 (EU. 2015/2117/EU). 
 
Nickel finns i mynt, verktyg, nycklar och handtag i metall. Produktkategorierna är inte 
inkluderade i EU´s nickeldirektiv och kan därför innehålla högre halter (EU. 2004/96/EC). 
Direktivet antogs 1994 och började gälla år 2000, så alltså kan metall delar tillverkade innan 
detta år innehålla högre halter av nickel.  
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Organiska	lösningsmedel	finns	i	smältlim	och	används	vid	i	stort	alla	förskolor	av	både	de	
yngre	och	de	äldre	barnen.	Vissa	förskolor	har	rutiner	för	att	använda	exempelvis	
bomullsvantar	eller	att	limpistolerna	används	utomhus.	Enligt	säkerhetsdatabladet	(Lekolar,	
u.å.)	innehåller	produkten	organiska	lösningsmedel	och	naturharts.	Vilket	kan	irritera	
andningsvägar	och	lungor	vid	inandning	av	ångor.		
	
Färgpigment	med	beteckning	av	AZO,	kan	enligt	Livsmedelsverket	(2015)	kan	ge	
koncentrationssvårigheter	hos	barn,	men	kan	vanligtvis	orsaka	hudutslag	eller	astma.	Om	
AZO	ämnet	är	baserat	på	arylaminer	kan	det	vara	cancerogent	(Kemikalieinspektionen,	
2015b).	Dessa	kan	finnas	i	både	färg	och	livsmedel.	Kan	finnas	i	vattenbaserad	hobbyfärger	i	
färgad	textil	och	även	i	teatersmink.	AZO-färgämnen	är	vattenlösliga	och	kroppen	tar	lätt	
upp	dem	via	oralt	eller	dermal	exponering	(Kemikalieinspektionen,	2015b).	
	
Riskområde:	konserveringsmedel	och	pigment	i	vattenbaserad	färg,	lim	och	lera,	smink,	
produkter	i	metall,	ångor	från	strykning	av	av	pärlplattor,	användning	av	smältlim,	nycklar,	
verktyg,	metalldelar.	

3.3.4 Polycykliska	aromatiska	kolväten		

Bildäck och andra plast- och gummiprodukter kan innehålla polycykliska aromatiska 
kolväten, PAH. Kan innehålla ämnen som ökar risken för cancer (Karolinska institutet, 2013). 
Sedan 2015 får leksaker och barnavårdsartiklar får inte innehålla mer än 0,5 mg/kg PAHer i 
åtkomliga plast eller gummidelar och nytillverkade bildäck efter 2005 ska inte innehålla 
samma mängd PAHer då lagstiftningen reglerades i (EU. 1907/2006/EG). 
	
Riskområde:	Däck,	fallskydd	i	granulerade	däck	

3.3.5 Bly	

Bly	ger	vid	låga	doser	skador	på	nervsystemet	och	hjärnans	utveckling,	vilket	gör	barn	till	en	
särskilt	känslig	grupp.	Enligt	Karolinska	Institutets	(2013)	sammanställning	av	påverkan	från	
bly	kan	det	ge	symptom	nedsatt	intellektuell	kapacitet,	beteendestörningar	och	fördröjd	
utveckling.	Bly	finns	i	våra	vattenledningar,	gamla	slipade	nycklar,	smycken,	smink	och	
leksaker	då	det	kan	tillsättas	som	stabilisator	vid	tillverkning	av	plast.	Gränsvärdet	för	bly	i	
konsumentprodukter	är	0,05	viktprocent.	Det	finns	undantag	som	gäller	från	de	gränsvärden	
som	är	satta	av	REACH-förordningen,	och	det	är	produkter	som	nycklar	och	hänglås	
(Kemikalieinspektionen,	2015d).	
	
Riskområde:	Nycklar,	PVC-material,	smink.	

3.3.6 Kvicksilver	

Kvicksilver	är	ett	av	de	farligaste	ämnena	som	inom	Sveriges	nationella	miljömål	Giftfri	miljö	
ska	fasas	ut	(Miljömål,	2016).	Grundämnet	kvicksilver	bryts	inte	ner,	utan	lagras	i	
människokroppen	under	lång	tid.	Enligt	Världshälsoorganisationen	(2011)	ger	oorganiskt	
kvicksilver	skador	på	bland	annat	njurar,	lever,	nervsystem	och	reproduktionssystemet.	
Oorganisk	kvicksilver	kan	i	naturen	förvandlas	till	metyl	kvicksilver,	vilket	bioackumuleras	via	
kost	till	människan.	Enligt	Karolinska	Institutets	granskning	av	forskning	som	gjorts	på	
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metylkvicksilver,	så	kan	barn	utveckla	inlärningssvårigheter	och	även	deras	intellektuella	
kapacitet	påverkas	(Karolinska	Institutet,	2013)	
	
Alla	19	förskolor	har	någon	typ	av	belysning	med	kvicksilverbaserade	lågenergi	lampor	som	
lysrörsarmaturer,	plafonder	eller	öppen	belysning.	16	av	19	förskolor	har	inte	en	rutin	för	
hur	kvicksilverbaserad	belysning	ska	tas	om	hand,	i	det	fall	den	krossas,	se	röd	yta	i	figur	7.	

	
Figur 7, Finns rutin för krossad lågenergibelysning. Röd yta visar att 84 % av de inventerade 
förskolorna inte har någon rutin för hur krossad lågenergibelysning ska hanteras och blå yta visar 
att 16 % av de inventerade förskolorna har rutin för hantering av en krossad lågenergi belysning. 

	
Att	vid	enstaka	tillfällen	utsättas	för	exponering	av	låga	halter	kvicksilver	innebär	ingen	
större	risk	för	människans	hälsa,	Kemikalieinspektionen	(u.å.)	rekommenderar	ändå	att	
försiktighet	ska	vidtas.	En	lågenergilampa	får	innehålla	max	5mg	kvicksilver	
(Belysningsbranschen,	2016).		
	
World	Health	organisation	(2011)	har	satt	ett	gränsvärde	för	potentiellt	tolerabelt	intag	av	
kvicksilver	till	4mikrogram/vecka/kg	kroppsvikt.	För	ett	barn	med	kroppsvikt	11kg	innebär	
det	ett	tolerabelt	veckointag	på	44	mikrogram,	en	trasig	lågenergilampa	skulle	innebära	en	
exponerings	nivå	långt	över	den	riskgränsen.	
	
Riskområde:	Kvicksilverbaserad	lågenergibelysning	
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4 Diskussion	
4.1 Miljöarbetet	vid	de	19	inventerade	förskolorna.		

Utbildning	Gävle	är	i	starten	på	arbetet	med	Kemikaliesmart	förskola.	Utbildning	av	personal	
har	påbörjats	genom	en	endagsutbildning.	Ämnet	är	dock	nytt	för	alla	parter	och	arbetet	
sker	på	olika	nivåer.	Då	Utbildning	Gävle	arbetar	med	förutsättningar	och	prioriteringar	av	
områden,	så	arbetar	personalen	vid	varje	förskola	med	implementering	av	en	
kemikaliesmart	strategi	i	det	vardagliga	arbetet	med	barnen	och	deras	omgivning.	Hos	
personalen	är	det	personliga	intresset	och	en	spridd	nivå	av	kunskap	återspeglande	under	
inventeringen.	Men	från	personalen	har	engagemanget	varit	stort	och	det	återspeglas	även	i	
kommande	planer	av	miljöarbete	och	genom	kommande	planer	att	certifieras.	
	
Bristerna	vid	rutiner	av	inköp	och	egenkontroll	är	tydliga,	till	exempel	att	det	ska	finnas	en	
kemikalielista.	Vilket	visar	behovet	för	införande	av	fungerande	rutiner	och	att	kunskapen	
ska	delas	till	hela	personalstyrkan.	
	
4.2 Inventeringar	och	riskområden	

	
Cirka	25%	av	alla	kommunala	förskolor	i	Gävle	kommun	inventerades.	Svarsfrekvensen	vid	
inventeringarna	påverkas	av	stor	spridning	av	kunskapen	hos	de	medverkande,	både	
kontaktperson	och	inventerare.	Inventeringsmallen	är	bred	med	många	områden	och	
frågorna	allmänt	ställda.	Vid	inventeringarna	framkom	mycket	produktspecifika	frågor,	
sammanställningen	hanterar	endast	produktgrupper	eller	ämnen	som	kan	finnas	i	flertalet	
produkter.	Sammanställningen	av	inventeringen	planerades	från	början	att	göras	efter	varje	
inventering,	då	inventeringarna	gav	ett	brett	och	detaljerat	material	att	bearbeta	och	
slutade	i	att	upplägget	för	sammanställningen	ändrades	efter	alla	genomförda	inventeringar.	
Vid	sammanställningen	uppdagas	vissa	svagheter	i	frågeställningen,	hur	relevansen	i	frågan	
är	ställd	eller	vad	den	säger	som	resultat.	Till	exempel:	
	

• Årtal har varit okända. 
• Tolkningen av en fråga har upplevts olika vid inventeringarna. 
• Vissa frågor blir ledande om de förklaras ytterligare. 
• Snitt, om tex utevistelse eller användning av elektronik, har varit svåra att fastställa 

beroende på barnens ålder, avdelningars storlek, personlighet hos personal och 
inriktning på förskolan. 

	
Vissa	delar	av	inventeringen	har	därför	svagheter	och	har	inte	använts	i	
slutsammanställningen.		
	
Identifierade	riskområden	har	styrkts	genom	publicerad	forskning	eller	myndigheters	
rapporter.	Då	arbetet	är	tänkt	att	fungera	som	ett	underlag	för	vidare	utveckling	av	
Kemikaliesmart	förskola	för	Utbildning	Gävle,	så	är	det	av	stor	vikt	att	ta	hänsyn	till	vad	
Sveriges	myndigheter	anser	i	området.	Därför	har	stor	del	av	Kemikalieinspektionens	
material	använts	som	källor.	Men	också	svenska	universitet,	doktorsavhandlingar	och	
miljö/hälsorapporter.	Vilka	grundar	sig	på	sammanställningar	av	vetenskapliga	rapporter	
eller	egna	undersökningar.	Trovärdigheten	bör	därmed	vara	säkerställd.		
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Inventeringen	gav	stora	mängder	av	kommersiella	leksaker	som	dockor,	Barbies,	My	Little	
Ponnies,	leksaksbilar,	lego	och	pusselmattor.	Vissa	förskolor	hade	större	mängd	elektriska	
leksaker.	Stor	del	av	dessa	produktkategorier	kan	innehålla	ämnen	som	innebär	en	hälsorisk	
för	barn,	och	frågan	är	också	om	de	verkligen	behöver	finnas	hos	en	förskoleverksamhet?		
	
Något	som	också	bör	tas	i	beaktande	är	att	de	flesta	forskningsrapporter	och	undersökningar	
endast	granskar	enskilda	exponeringsvägar.	Så	som	exponering	av	bromerande	
flamskyddsmedel	och	mjukgörande	ftalater	i	damm.	Ofta	ligger	de	sammanställda	värdena	
under	de	riskgränser	som	finns,	men	här	bör	alla	exponeringskällor	synliggöras	för	att	få	ett	
helhetsperspektiv.	Barn	utsätts	för	dessa	kemikalier	dagligen	via	dermalt	och	oralt	intag.	
Orala	intag	kan	ske	via	damm,	hudkontakt	med	produkter	via	hand-till-mun	mönstret	och	via	
mat.	Så	även	om	forskning	på	damm	visar	att	sammanställt	värde	ligger	under	halter	som	
innebär	en	risk,	så	kan	det	i	den	samlade	exponeringen	innebära	en	högre	risk	för	barnets	
hälsa.	Vilket	styrks	av	Kemikalieinspektionens	(2013)	rapport	som	granskat	barns	utsatthet	
för	kemikalier	i	förskolor	i	Sverige.	
	
Risken	med	leksaker	är	på	grund	av	det	stora	mörkertal	av	ålder	på	vissa	produkter	som	
både	kan	innehålla	farliga	ftalater,	bly,	flamskydd-,	vatten-	och	fläckavvisande	medel,	bör	
detta	ses	som	ett	prioriterat	område	att	arbeta	med	utfasning.	Men	också	den	del	av	dessa	
produkter	som	har	en	känd	ålder,	via	märkning	eller	personals	kännedom,	bör	också	
inkluderas.	Då	det	finns	kända	risker	med	dessa	ämnen,	även	om	de	inte	kan	fastställas	just	
för	dessa	specifika	produkter	på	de	olika	förskolorna,	så	kan	underlag	användas	som	till	
exempel	Kemikalieinspektionens	undersökning	av	svenska	förskolor	och	deras	faktiska	
produkter	(2013)	för	att	identifiera	potentiella	risker.	Ytterligare	aspekt	för	exponering	är	att	
städning	sker	runt	barnen,	vilket	kan	få	damm	med	innehåll	av	kemikalier	att	cirkulera	
ytterligare.	Även	om	det	är	små	mängder	så	är	riskerna	med	dessa	ämnen	omfattande,	och	
helhets	exponeringen	bör	sättas	i	perspektiv.		
	
Risken	med	textilier	och	produkter	som	innehåller	flamskydds-	,	vatten-	och	fläckavvisande	
medel.	Frigörandet	av	kemikalier	från	textilier	är	inte	något	vi	kan	se	med	blotta	ögat,	och	
därför	kan	det	vara	svårt	att	förstå	spridningen	av	dessa.	Textilier	är	det	material	som	har	
störst	samlad	yta	i	våra	hem.	Enligt	inventeringen	så	finns	textilier	av	flera	slag	hos	varje	
förskola.	Tillsammans	med	menliga	rutiner	för	vädring,	vädring	vid	städ	och	tvättning	av	
textilier	blir	exponeringskällan	än	större.	
	
Risken	med	metaller	som	nycklar,	handtag,	skruv	och	bult	som	vid	inventeringen	fanns	på	
flera	förskolor.	Som	visat	i	riskbedömning	kan	dessa	ses	som	en	stor	risk	då	bly	redan	vid	
låga	halter	kan	ge	en	negativ	påverkan	hos	barn.	Metalldelar	på	utklädningskläder	som	till	
exempel	väskor	är	risken	att	de	innehåller	nickel	och	skadliga	metaller	som	bly.	Att	en	
lågenergilampa	går	sönder	är	kanske	inte	något	som	händer	så	ofta,	men	med	tanke	på	
ämnet	och	att	det	är	små	barn	som	exponeras,	så	bör	förskolepersonalen	ha	kunskap	och	
rutin	för	hur	en	trasig	lampa	skall	hanteras.	Även	om	risken	inte	är	stor	eller	akut	så	bör	den	
tas	på	allvar.	
	
Risken	med	konserveringsmedel	och	andra	allergiframkallande	ämnen	är	att	de	ingår	i	
flertalet	av	våra	vanligaste	produkter.	När	det	inte	går	att	läsa	sig	till	på	bristfälliga	eller	icke	
existerande	innehållsförteckningar,	är	det	svårt	att	vara	medveten	om	de	val	av	
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konserveringsmedel	eller	färgämnen	som	sker	vid	inköp.	Hobby	material	är	en	stor	
förbrukningsvara	hos	de	inventerade	förskolorna.	Dolda	ämnen,	omedvetenhet	om	ämnens	
karaktär	och	att	inte	tvätta	händerna	efter	pyssel	förstärker	exponeringen.	Till	exempel	
Berol	färgpennor,	som	Stockholms	Stad	identifierat	som	en	risk	då	produkten	innehåller	
konservering	medel	som	kan	verka	allergiframkallande	(Stockholms	Stad,	2014).	
	
Riskerna	består	av	ämnen	vi	inte	kan	se	med	blotta	ögat.	Därav	är	exponering	för	människan	
diffus,	och	det	är	inte	nödvändigtvis	en	enskild	produkt	som	innebär	en	risk	utan	den	
sammanställda	exponering	från	alla.	Så	även	om	produktantalet	är	litet	för	den	enskilda	
förskolan	bör	den	fasas	ut,	desto	färre	saker	som	kan	innebära	en	risk	ger	en	mindre	total	
exponering.	Det	är	en	minskning	av	den	totala	exponeringen	vi	bör	sträva	efter.	För	där	är	
något	som	saknas,	forskning	och	kunskap	om	den	helhets	exponeringen	små	barn	utsätts	
för.	
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5 Slutsats	
Genom	inventering	och	sammanställning	av	19	förskolor	har	riskområden	identifierats	enligt	
nedan	utifrån	innehåll	av:	

• Flamskydds-, vatten- och fläckavvisande medel 
• Kemikalier från plast 
• Allergiframkallande ämnen 
• Polycykliska aromatiska kolväten 
• Bly 
• Kvicksilver 

	
De	identifierade	riskområden	är:	

• Leksaker:  
o Äldre än 2007, risk för ämnen som idag är förbjudna 
o I mjukplast med stark doft eller kladdig yta, är tecken på att kemikalier avges 

• Textilier i inredning och leksaker: 
o Nya textilier som inte tvättas innan användning, risk för restkemikalier från 

produktion eller transport 
o Brist av textiliers underhåll genom tvätt och vädring, risk för ansamling och 

ytterligare exponering av damm 
• Vattenbaserade färg, lim, lera och teatersmink: 

o Kan innehålla konserveringsmedel och azo-ämnen  
• Leksaker och pyssel som inte är tillverkat för barn, se tabell 8. 
• Golv- och väggmattor i plast/PVC 

o Risk för mjukgörare och flamskyddsmedel som tillsätts i produkten 
• Användning av smältlim, strykning av pärlplattor eller laminering: 

o Risk för allergi vid inandning av ångor 
o Smältlim kan orsaka kontaktallergi 

• Kvicksilver baserade lågenergi lampor 
o Exponering av kvicksilver i det fall en lampa krossas 

• Bildäck och fallskydd av granulerade däck på lekgården 
o Exponering av eventuella PAHer 

• Nycklar, handtag och lås 
o Risk för nickel och bly 

• Engångshandskar i vinyl 
o Risk för ftalater 

• Skötbäddar i PVC 
o Risk för mjukgörandeämnen och bly 

	
Inom	riskområdena	som	identifierats	så	finns	både	akuta	och	framtida	kroniska	risker	för	
barns	hälsa.	De	akuta	sker	via	inandning	eller	kontaktallergi,	vilka	kan	påverka	
andningsorgan	och	orsaka	eksem.	De	framtida	och	mer	kroniska	riskerna	kan	innebära	
allergier	via	hud	och	andningsorgan,	reproduktionsstörningar,	cancer	eller	mutagena	skador.	
Barn	kan	också	påverkas	genom	nedsatt	intellektuell	kapacitet,	beteendestörningar	och	
fördröjd	utveckling	och	skador	på	nervsystem.	Riskområdena	enligt	inventeringen	rör	sig	
inom	två	olika	verksamhetsområden,	den	enskilda	förskoleverksamheten	och	det	
byggnadstekniska	området	som	förvaltas	av	en	annan	organisation.	Då	riskanalysen	lyft	just	
golv-	och	väggmattor	i	PVC,	så	kan	det	vid	eventuell	renovering	av	lokaler	i	framtiden	vara	
lägligt	att	ställa	krav	på	material	av	god	kemikalieart.	Till	dess	så	får	förskoleverksamheten	
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arbeta	med	riskminimerande	rutiner	som	städ,	vädring	och	tvätt.	
	
Barns	dagliga	exponering	bör	minimeras	enligt	dessa	riskområden	och	var	är	en	bättre	plats	
att	börja	med	ett	gott	omdöme	där	barnen	dessutom	spenderar	en	stor	tid	av	sin	vardag,	än	
i	förskolans	värld.	För	att	göra	en	prioritering	inom	områden	så	bör	helheten	kring	produkter	
och	rutiner	hos	den	enskilda	förskolan	lyftas,	riskminimering	kan	genomföras	med	utfasning	
av	potentiellt	farliga	produkter	eller	material,	tillförda	eller	stärkta	rutiner.	En	del	material	
kan	fasas	ut	utan	att	behöva	ersättas	eller	möjligtvis	ersättas	med	annat	`gratis	material´.	En	
viktig	aspekt	kan	också	vara	att	få	med	föräldrarna	för	att	minska	exponering	och	förståelse.		
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6 Framtida	studier	

• Vad innebär den samlade exponering hos en svensk förskola? Kriterier för vilken typ 
av förskola som undersöks och hur kan beräkningar göras för att få en total 
sammanställning av exponering av skadliga kemikalier? 

	
• Hur stor påverkan har byggnadstekniskt material och ventilation för exponeringen av 

farliga kemikalier i förskolan? Hur ser byggnadsmaterialet ut genom olika årtionden 
och vilka typer av skadliga kemikalier kan vara potentiella risker, och hur har 
ventilationsflöde- och system för påverkan? 

	
• Hur kan förbättrade rutiner och prioritering av personal vid förskolorna påverka barns 

exponering av skadliga kemikalier från damm, textil och produkter? Hur stor blir 
skillnaden av exponeringsgraden för skadliga kemikalier? 

	
• Hur kan inventeringsmallen förbättras vid ytterligare för en preciserat resultat, gentemot 

investeringsplaner, enskilda förskolor eller förskolor i grupp. En allt för bred mall ger 
för ett tidsbegränsat arbete ett diffust resultat. Vilka olika områden inom 
inventeringsmallen kan förenklas och preciseras? Hur är de olika områdena inom 
inventeringsmallen beroende av varandra? 

	
• Fortsatta studier utifrån detta arbete. Hur påverkar porslin i plast och vilka plasttyper 

bör undvikas? 
	 	



 31 

7 Referenser	
Belysningsbranschen.	(2016).	Lågenergilampor	och	kvicksilver.	Hämtad	2016-05-26	från	
http://belysningsbranschen.se/belysning-miljo/lagenergilampor-och-kvicksilver/	
	
Björklund.	J.	(2011).	Brominated	flame	retardants	and	perfluoralkyl	acids	in	Swedish	indoor	
microenvironments.	(Doctoral	thesis,	Stockholm	University,	Department	of	Applied	
Environmental	Science,	SE-106	91).	Stockholm:	US-AB.		
Tillgänglig:	http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:451881/FULLTEXT02	
	
Commission Directive. 2004/96/EC. Amending Council Directive 76/769/EEC as regards 
restrictions on the marketing and use of nickel for piercing post assemblies for the purpose of 
adapting its Annex I to technical progress.  
	
EFSA.	(2012).	Scientific	opinion	on	the	risk	for	public	helath	related	to	the	presence	of	
mercury	and	methylmercury		in	food.	doi:10.2903/j.efsa.2012.2985	
	
EU.	Directive	1907/2006/EG	of	the	European	parliament	and	of	the	council	of	18	December	
2006	concerning	the	Registration,	Evaluation,	Authorisation	and	Restriction	of	Chemicals	
(REACH),	establishing	a	European	Chemicals	Agency,	amending	Directive	1999/45/EC	and	
repealing	Council	Regulation	(EEC)	No	793/93	and	Commission	Regulation	(EC)	No	1488/94	
as	well	as	Council	Direc-	tive	76/769/EEC	and	Commission	Directives	91/155/EEC,	93/67/EEC,	
93/105/EC	and	2000/21/EC.	European	Commission,	Brussels,	Belgium	2006.	
	
EU.	Direktiv	2009/48/EG	av	Europaparlamentets	och	rådets	direktiv	den	18	juni	2009	om	
leksakers	säkerhet.	Europeiska	unionens	råd,	Bryssel,	Belgien	2009.	
 
EU. Direktiv. 2011/65/EG av Europaparlamentets och rådets direktiv den 8 juni 2011 om 
begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 
(omarbetning). Europeiska unionens råd, Bryssel, Belgien 2011. 
	
EU.	Direktiv	2015/2117/EU	av	Kommissionens	direktiv	av	den	23	november	2015	om	ändring	
av	tillägg	C	till	bilaga	2	till	Europa	parlamentets		och	rådets		direktiv	2009/48/EG	om	
leksakers	säkerhet,	för	att	anta	särskilda	gränsvärden		för	kemikalier	som	används	i	leksaker,	
vad	gäller	klorometylisotiazolinon	och	metylisotiazolinon	både	separat	och	i	förhållandet	3:1.	
Europeiska	unionens	råd,	Bryssel,	Belgien	2015.	
	
EU.	Förordning	1272/2008/EG	Europaparlamentets	och	rådets	direktiv	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.	Europeiska	unionens	råd,	Bryssel,	Belgien	2008.	
	
Fraser,	A.	J.,Webster,	T.	F.,	Watkins,	D.	J.,	Strynar,	M.	J.,	Kato,	K.,	Calafat,	A.	M.,	Viera,	V.	M.,	
McClean,	M.	D.	(2013).	Polyfluorinated	compounds	in	dust	from	homes.	offices,	and	vehicles	
as	predictors	of	concentrations	in	office	workers	serum.	Environmental	International,	60.	
128-136.	doi.	10.1016		
	
Karolinska	Institutet.	(2016).	Miljöhälsorapport	2013.	Mölnlycke:	Karolinska	Institutet	



 32 

	
Kemikalieinspektionen.	(2013).	Barns	exponering	för	kemiska	ämnen	i	förskolan.	Rapport	Nr	
8/13.	Sundbyberg:	Kemikalieinspektionen	
Kemikalieinspektionen.	(2014a).	Handlingsplan	för	en	giftfri	vardag	2015-2020,	Skydda	
barnen	bättre.	Rapport	5/14.	Stockholm:	Kemikalieinspektionen.	
	
Kemikalieinspektionen.	(2014b).	Kemikalier	i	barns	vardag.	Stockholm:	
Kemikalieinspektionen	
	
Kemikalieinspektionen.	(2014c).	PM2/14:	Kartläggning	av	ftalater	i	varor	i	Sverige.	
Stockholm:	Kemikalieinspektionen	
	
Kemikalieinspektionen.	(2015a).	Bromerande	flamskyddsmedel.	Hämtad	2016-05-30	från	
http://www.kemi.se/prio-start/kemikalier-i-praktiken/kemikaliegrupper/bromerade-
flamskyddsmedel	
	
Kemikalieinspektionen.	(2015b).	AZO-färgämnen.	Hämtad	2015-05-30	från	
http://www.kemi.se/prio-start/kemikalier-i-praktiken/kemikaliegrupper/azo-fargamnen	
	
Kemikalieinspektionen.	(2015c)	Rapport	3/15:	Kemikalier	i	textilier.	Stockholm:	
Kemikalieinspektionen	
	
Kemikalieinspektionen.	(2015d).	Bly	och	blyföreningar.	Hämtad	2016-05-30	från	
http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/reach-forordningen/aktuella-andringar-i-
reach-forordningen	
	
Stockholms	Stad.	(2014).	Miljöhandlingsplan	för	Skarpnäck	kommunala	förskolor	2014-2015.	
Dnr:	1.1-	163/2014.	Utan	ort:	Skarpnäcks	Stadsdelsförvaltning.	
	
Kemikalieinspektionen.	(2016).	Högflourerade	ämnen.	Hämtad	2016-05-30	från	
http://www.kemi.se/om-kemikalieinspektionen/verksamhet/handlingsplan-for-en-giftfri-
vardag/hogfluorerade-amnen-pfas	
	
KIFS.	(2008:2).	Kemikalieinspektionens	föreskrifter	om	kemiska	produkter	och	biotekniska	
organismer;.	Stockholm:	Kemikalieinspektionen	
	
Lekolar.	(u.å).	Säkerhetsdatablad	smältlim.	Hämtad	2016-05-27	från	
http://app.ecoonline.com/ecosuite/applic/shoplink/shoplink.php?msdsCid=1005305&viewF
orm=pdf&msdsInt=49438,%2049440&msdsLang=2	
	
Livsmedelverket.	(2015a).	Förpackningar	och	köksredskap,	Plast.	Hämtad	2016-06-13	från	
http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillagning-hygien-
forpackningar/forpackningar/plast/	
	
Livsmedelsverket.	(2015b).	Azofärgämnen.	Hämtad	2016-05-30	från	
http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-
nummer/fargamnen/azofargamnen/	



 33 

	
Miljömål.	(2016).	Giftfri	miljö.	Hämtad	2016-05-26	från	
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/	
	
Miljömål.	(2016).	Etappmål,	Minska	barns	exponering	för	farliga	kemikalier.	Hämtad	den	
2016-06-14	från	http://www.miljomal.se/sv/etappmalen/Farliga-amnen/Minska-barns-
exponering-for-farliga-kemikalier/	
	
Naturskyddsföreningen.	(2013).	Giftfria	barn	leka	bäst.	Stockholm:	Naturskyddsföreningen	
	
Naturvårdsverket.	(2015).	Gifter	i	miljön.	Hämtad	den	2016-06-14	från	
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/	
	
Naturvårdsverket.	(2016).	Flamskyddsmedel	i	miljön.	Hämtad	2016-05-30	från	
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-
miljogifter/Flamskyddsmedel/	
	
Plastportalen.	(2007).	Plastteknisk	ordbok.	Hämtad	2016-05-27	från	
http://plastportalen.se/wp-content/uploads/2014/01/ordbok-070503ver2_1-995.v2.pdf	
	
Shu.	H.,	Jönsson.	B.	A.,	Larsson.	M.,	Nånberg.	E.,	Bornehag.	C-G.	(2013).	PVC	flooring	at	home	
and	development	of	asthma	among	young	children	in	Sweden,	a	ten	year	follow-up.		
Doi:10.1111/ina.12074	
	
Sterner.	O.	(2013).	Förgiftningar	och	miljöhot.	Lund:	Studentlitteratur.	
	
Wei.	G-L.,	Ding-Oiang.	L.,	Mu-Ning.	Z.,	Yi-Shan.	L.,	Zhen-Yue.	X,	Tai-	Long.	G.,	Jun-Jie.	L.,	Si-Yi.	
Z.,	Zhi-Ouan.	L.	(2014).	Organophosphorus	flame	retardants	and	plastizisers:	Sources,	
occurrance,	toxicity	and	human	exposure.	Environmental	Pollution,	196(2015).29-46.	
Doi:10.1016/j.envpol.2014.09.012  
	
World	Health	organisation.	(2011).	Mercury.	
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44520/1/9789241660631_eng.pdf	
	
World	Health	organisation.	(2016).	Programmes,	Asthma.	Hämtad	2016-05-27	från	
http://www.who.int/respiratory/asthma/en/	
	


