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Abstrakt 
 

Lundin, E. (2015). Municipalities work to prevent the occurrence of environmental 

toxins in preschool and school from a public health perspective. Bachelor thesis in 

Public Health science. Department of work- and public health science. The academy of 

health and working life. University os Gävle, Sweden.  

 

Purpose: The purpose of this study was to investigate the municipalities work toward 

preventing the occurrence of environmental toxins in preschool and school. The study 

was conducted in four municipalities in Sweden.  

 

Method: The method in this study was qualitative, where four structured interviews are 

completed. The interviews were conducted in four different individuals working in 

different municipalities with environmental toxins targeted at preschool and school. The 

fokus in the interviews was to find out how differend municipalities work whit this 

questions.   

 

Results: The results of this study were that all municipalities works with different stuffs 

and with different bases of environmental toxins related to preschool and school. Some 

of the municipalities had progressed further in the work than others, but all of the 

studied municipalities had started the works.  

 

 

 

Keywords: Public health, municipalities, environmental toxins, indoor environment, 

children, preschool, school 
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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att undersöka kommuners arbete med att förebygga förekomsten 

av miljögifter i förskola och skola. För att få svar på studiens syfte kontaktades olika 19 

tjänstemän som arbetade på 12 olika kommuner i Sverige. Det var totalt fyra tjänstemän 

från större samt mindre kommuner utspridda i Sverige som kunde ställa upp på en 

intervju. För att kunna delta i studien var kravet att de skulle arbeta förebyggande med 

miljögifter i förskola och skola eftersom det var det som skulle studeras.  
 

Studien genomfördes genom kvalitativt strukturerade intervjuer. Fokus i intervjuerna 

var att undersöka hur olika kommuner arbetade förebyggande med miljögifter i förskola 

och skola samt om arbetet skiljde sig åt mellan de studerade kommunerna.  

 

Resultatet i studien visade att alla kommuner arbetade utifrån olika förutsättningar mot 

miljögifter i förskola och skola. Några av kommunerna hade kommit längre i arbetet än 

andra, men alla studerade kommuner hade påbörjat arbetet. Resultatet visade också att 

det förebyggande arbetet främst var inriktat på förskolan i samtliga kommuner, på grund 

av att de små barnen anses vara känsligast mot exponering av miljögifter samt att 

förskolan är en extra utsatt inomhusmiljö där många miljögifter förekommer.  

 

 

 

Nyckelord: Folkhälsa, kommuner, miljögifter, inomhusmiljö, barn, förskola, skola 
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Förord 
 

Intresset för miljö och hälsa har alltid funnits hos mig och under min praktik på en 

kommun i Sverige, hos en folkhälsoutvecklare, uppstod tankar om att skriva mitt 

examensarbete inom området miljögifter relaterat till folkhälsa. Jag vill tacka min 

handledare Bodil Zacharoff för hennes hjälp och stöd under uppsatsens gång. Jag vill 

även tacka mina informanter som ställde upp i min studie. Jag vill också tacka min 

familj och mina vänner som har stöttat mig genom hela uppsatsen.  

 

2015-06-04, Högskolan i Gävle
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1 Inledning 
Kan exponering av miljögifter vara ett hot för folkhälsan?  

I dagens samhälle finns det en mängd olika miljögifter som omger oss dagligen, både 

utomhus och inomhus (Le Cann et al. 2011). Miljögifterna som finns runt omkring oss 

kan finnas i princip allt och över allt (Kemikalieinspektionen 2012). Det som många 

kanske inte vet är att miljögifter som finns i vår omgivning kan påverka folkhälsan 

negativt (Hwang et al. 2008). De som påverkas mest är barnen och barnen är också en 

extra känslig målgrupp som tar mest skada av dessa (Bergh et al. 2011). Insatser för att 

minska barns exponering kan leda till stora hälsovinster och det är något som 

folkhälsoarbetare därför bör egna mer uppmärksamhet åt (Valent et al. 2004).  

 

Folkhälsa är hela befolkningens sammanlagda hälsotillstånd och en god folkhälsa 

innebär att hälsan är jämt fördelad bland olika grupper i samhället (Statens 

folkhälsoinstitut 2013a). Genom att skapa medvetenhet om faror och risker som kan 

uppstå vid exponering av miljögifter kan folkhälsoarbete på flera olika plan i samhället 

utföras, för att minska riskerna för ohälsa i befolkningen. Kommunen är den arena som 

bedriver en stor del av folkhälsoarbetet i Sverige och därför har kommunerna ett stort 

ansvar för arbetet med dessa frågor (ibid). Folkhälsopolitiska mål, miljömål och lagar 

ger styrning för kommuner att arbeta med folkhälsa relaterat till miljöfrågor 

(Länsstyrelserna 2014; Statens folkhälsoinstitut 2013a). Men för att arbetet ska bli mer 

uppmärksammat behövs ytterligare insatser nationellt (Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) 2011).  

 

2 Bakgrund 
2.1 Vad miljögifter är, deras funktion och var de finns 
Miljögifter kan vara kemiska ämnen, eller blandningar av kemiska ämnen som har 

spridits i miljön på ett oönskat sätt och som kan skada hälsan (Kemikalieinspektionen 

2012; Statens folkhälsoinstitut 2010). Fokus i detta arbete handlar om de kemiska 

ämnen som är skadliga för hälsan på ett eller annat sätt och definitionen kommer 

vägleda hela arbetet. 

 

Kemiska ämnen och kemikalier förekommer i naturlig eller tillverkad form och bland 

dessa kemikalier finns vissa grundämnen och kemikalier som är miljögifter, vilka kan 

vara skadliga för våra kroppar (Kemikalieinspektionen 2012). För att leva det liv vi gör 

i dag behövs kemikalier och de finns numer i allt som omger oss, även i vår kropp 

(Kemikalieinspektionen 2013). Miljögifterna har olika egenskaper och funktioner och 

finns i olika produkter, varor och material (Casas et al. 2013). Kemikalier finns i bland 

annat mat, matförpackningar, kläder, leksaker, produkter, hygien- och städartiklar, 

möbler, elektronik och byggmaterial (ibid).  

 

Av de kemiska ämnena som finns runt omkring oss kan vissa ha skadliga egenskaper 

för människors hälsa (Bornehag et al. 2004). Några av de miljögifter som kan skada 

hälsan är Bisfenol A, Ftalater, Bromerade flamskyddsmedel och Perfluorerade ämnen 

(Casas et al. 2013). Även metaller, bly, bekämpningsmedel och hormonstörande ämnen 

kan bidra till negativa hälsoeffekter (Le Cann et al. 2011). Miljögifter kan bidra till 

negativa hälsoeffekter var för sig, men om de blandas kan de bidra till större negativa 

effekter och det kallas för cocktaileffekten (Cedergreen 2014). 
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Ftalater används bland annat som mjukgörare i plast och finns i byggmaterial, tryck på 

tröjor och kosmetika (Lyche et al. 2009). Bromerande flamskyddsmedel finns i textilier, 

möbler, byggmaterial och elektronik för att minska risken av brand (Lyche et al. 2015). 

Perfluorerade ämnen användas som avisande material mot exempelvis smuts och vatten 

i kläder, textilier och papper (Casas et al. 20313). Bisfenol A används för att tillverka 

vissa plastsorter och som ofta är genomskinliga såsom nappflaskor (Srivastava et al. 

2015).  

 

2.2 Hur människor exponeras av miljögifter 

De flesta människor tillbringar mycket tid inomhus såsom på arbetet, skolan, offentliga 

platser och i hemmet (Le Cann et al. 2011). Forskning tyder på att människor i större 

utsträckning utsätts för miljögifter i form av kemikalier inomhus än utomhus (ibid). 

Enligt Hwang et al. (2008) är nivåerna av kemikalier i inomhusmiljön i många fall så 

höga att de kan bidra till negativa hälsoeffekter.   

 

När produkter, material och varor inomhus släpper ifrån sig kemiska ämnen hamnar de 

ofta i luft och damm (Bergh et al. 2011; Hwang et al. 2008). I en studie utförd i Sverige 

på trettio utvalda provplatser i tre olika inomhusmiljöer (privata hem, förskolor och 

kontor) fann forskare att förskolor har betydligt högre halter av miljögifter i luft och 

damm än andra inomhusmiljöer (Bergh et al. 2011). Det tyder på att förskolor är en 

utsatt miljö för miljöfarliga ämnen och att det är ett problem som folkhälsoarbetare bör 

ägna mer uppmärksamhet åt (Hwang et al. 2008). Eftersom barn inte kan välja sina 

livsmiljöer måste samhället i högre grad ta ett ansvar för att skapa en hälsosam miljö fri 

från skadliga kemiska ämnen (Larsson & Öberg 2012).  

 

Alla människor, både barn och vuxna, exponeras för miljögifter på olika sätt och 

människor får i sig miljögifter vid intag av mat och dryck samt vid andning och kontakt 

med kemiska ämnen (Wigle et al. 2008; Bergh et al. 2011). Redan i mammas mage 

exponeras fostret för miljögifter genom mammans blod (Wigle et al. 2008). När barnet 

sedan är fött och om de ammas av mamman kan kemikalier även överföras via 

bröstmjölken (ibid). I en studie utförd på en familj visade det sig att miljögifter också i 

högre utsträckning fanns i barnens blod än i föräldrarnas (Fischer et al. 2006). Eftersom 

forskare fann mer miljögifter i barnens blod så har barnen en högre risk att drabbas av 

negativa hälsoeffekter till följd av exponering av miljögifter (ibid).  

 

Barn generellt anses vara extra känsliga för exponeringar av miljögifter av flera olika 

skäl då små barn skiljer sig från vuxna i deras exponeringsmönster (Larsson & Öberg 

2012). Det är framför allt barn under fem år som är extra känsliga (Smith et al. 1999). 

Barn skiljer sig från vuxnas exponeringsmönster eftersom de äter, dricker och andas 

mer i relation till deras kroppsvikt (Bergh et al. 2011), samt att de är extra känsliga för 

inomhusföroreningar eftersom deras kroppar fortfarande utvecklas och inte är helt 

utvecklade för att ta emot skadliga ämnen (Le Cann et al. 2011). Barn tenderar också att 

bita, suga och tugga på föremål eftersom de upptäcker världen på det sättet, de är även 

närmare marken där kemikalierna samlas i dammet på golvet (Larsson & Öberg 2012; 

Bergh et al. 2011). Miljögifter kan vara extra skadliga för barn om de exponeras, men 

det behöver inte betyda att barn får negativa hälsoeffekter av det men risken ökar 

(Kemikalieinspektionen 2014).   
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De flesta kemikalier exponeras till människor via födan (Foster et al. 2010). Förr köpte 

människor livsmedel utan förpackningar, förvarade livsmedlen i glas eller i lådor och 

korgar samt att människor förr köpte färska livsmedel. På några decennier har det 

förändrats då mat idag ofta köps i förpackningar av metall, papper och plast som 

innehåller olika kemiska ämnen (ibid). Barn, framför allt spädbarn och småbarn, är 

extra känsliga eftersom de utöver matintag får i sig kemiska ämnen oralt när de stoppar 

saker i munnen (Lyche et al. 2009). Barn är också mer utsatta för gifter i maten eftersom 

att de äter mer än vuxna relaterat till deras kroppsvikt (Foster et al. 2010). I maten kan 

det även finnas bekämpningsmedel och andra giftiga ämnen som kan skada människor 

(Forman & Silverstein 2012). Därför förespråkas det att använda ekologiska produkter 

och livsmedel (ibid). 

 

För att motverka att få i sig miljögifter i inomhusmiljön kan medvetna val i hemmet 

göras (Hwang et al. 2008). Åtgärder som kan utföras för att minska kemikalier i 

inomhusmiljöer är att dammsuga och damma ofta, samt att vädra och välja miljömärkta 

städprodukter. Även om miljömedvetna val kan utföras i hemmet av vuxna så kan 

barnet utsättas för miljögifter i förskolan (ibid). Miljön i förskolan skiljer sig ofta på 

många sätt från hemmiljön, forskning har visat på att det finns mer kemikalier på 

förskolor än vad de gör i hemmen (Lyche et al. 2009). Eftersom att barn i Sverige 

spenderar många timmar om dagen i förskolan, och är en viktig del i barns vardagliga 

miljö, ses arbetet med kemikalier i förskolan som ett prioriterat område att arbeta med 

(Kemikalieinspektionen 2013). Arbetet ska syfta till att minska barns exponering av 

farliga kemikalier eftersom barn inte ska utsättas för onödiga hälsorisker (ibid).  

 

2.3 Hur miljögifter påverkar folkhälsan  

Som nämnts tidigare är inomhusmiljön i många fall en större exponeringskälla av 

miljögifter än utomhusmiljöer (Le Cann et al. 2011). Många av de kemikalier som finns 

inomhus är farliga och de kan släppa från produkter, material och varor (Hwang et al. 

2008). Föroreningarna hamnar sedan i luft och damm och kan exponeras till människor 

(ibid). Föroreningarna i luft och damm kan leda till allergi och luftvägssjukdomar och i 

en undersökning utförd i EU beräknades det att 3,6 procent av dödsfallen bland barn 

under fyra var orsakade av luftföroreningar inomhus (Valent et al. 2004). I en studie 

utförd på svenska barn kom forskare även fram till att miljögifter i inomhusmiljön som 

samlats i damm och luft är förknippad med allergiska symtom, eksem och astma hos 

barn (Bornehag et al. 2004).  

 

Hälsan påverkas till en okänd utsträckning av kemikalier i vardagsmiljön och det 

uppskattas att en miljon svenskar har besvär som hänger samman med kemiska ämnen i 

inomhusmiljön (Kemikalieinspektionen 2012). De skadliga effekterna som kan uppstå 

vid exponering av miljögifter påverkas i vilken grad människor utsätts för dem (Fischer 

et al. 2006). De hälsoeffekter som kan uppstå av exponeringen kan ge utslag redan 

under barnåren (Wigle et al. 2008). Men det kan också vara så att effekterna grundläggs 

i barnåren och effekterna av exponeringen kommer först senare i livet i vuxen ålder 

(ibid). Forskare vet ännu inte helt säkert vad kemikalierna gör för något, men de vet att 

det kan leda till att människor kan få missbildade organ, svårigheter att få barn, 

störningar i hjärnan, försämrat immunförsvar, diabetes, autism, adhd, fetma, 

depressioner och cancer (Yang et al. 2011; Wigle et al. 2008). Listan på hälsorelaterade 

problem som kan uppstå av exponering för miljögifter kan göras lång.  

 



Emma Lundin 

Hälsopedagogiska programmet 

Examensarbete i folkhälsovetenskap 

 

4 

 

En vanlig produkt i samhället är plast som kan innehålla många farliga kemikalier som 

kan påverka människors hälsa (Yang et al. 2011). De flesta plastleksaker släpper 

hormonstörande ämnen och de kan leda till många hälsorelaterade problem såsom tidig 

pubertet hos kvinnor, förändrad funktion i fortplantningsorganen, fetma och ökad risk 

för cancer. Nyfödda och småbarn är extra känsliga för mycket låga doser av 

hormonstörande ämnen (ibid). 

 

2.4 Vad styr arbetet mot miljögifter  

2.4.1 Politiska målområden inom miljö och folkhälsa 

I Sverige styrs arbetet mot miljö och folkhälsa av den politiska viljan och politiken är en 

viktig faktor för ett framgångsrikt arbete (Länsstyrelserna 2014; Statens 

folkhälsoinstitut 2013a). År 1999 fattade riksdagen beslut om miljömål och därefter 

satte regeringen upp 16 miljökvalitetsmål, varav miljömål fyra giftfri miljö som bland 

annat innebär att arbeta med miljögifter i vår miljö för att motverka att negativa 

hälsoeffekter ska uppstå till följd av exponering av skadliga ämnen (Miljödepartementet 

1998; Miljödepartementet 2001).  

 

Miljömålen inkluderar även hälsoaspekten, de 16 miljökvalitetsmålen är en vägledning 

för hela samhällets miljöarbete och så även folkhälsomyndigheten 

(Folkhälsomyndigheten u.å.). År 2003 antog Sveriges riksdag den nationella 

folkhälsopolitiken, där det övergripande målet var att skapa samhälleliga förutsättningar 

för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (Socialdepartementet 2002). 

Utifrån det övergripande målet skapades 11 målområden, varav målområde 5- miljöer 

och produkter (ibid). Målområde fem innefattar vår fysiska miljö som exempelvis den 

bebyggda miljön, samt att det syftar till att motverka att exempelvis konsumtion av 

olika varor som kan påverka människors hälsa finns (Statens folkhälsoinstitut 2011). 

Dessa målområden tydliggör arbetet mot miljö och hälsa för de aktörer och arenor som 

ska arbeta med dem (Naturvårdsverket 2012; Statens folkhälsoinstitut 2013b). 

2.4.2 Lagstiftning  

Vid arbetet med miljögifter finns också lagar att förhålla sig till och 

kemikalielagstiftningen är extremt omfattande (Kemikalieinspektionen 2012). Reach är 

en EU kemikalielagstiftning och används som lag i Sverige (Ebbesson & Langlet 2010). 

Reach är till för att stärka skyddet för människors hälsa och miljö genom att exempelvis 

förbättra och utveckla att säkrare ämnen främjas (ibid). I Sverige finns även en lag som 

har regler från 16 tidigare miljölagar som heter miljöbalken (Naturvårdsverket u.å. b). 

Enligt MB 1 kap 1 § syftar miljöbalken till att främja en hållbar utveckling och den ska 

bland annat tillämpas så att människors hälsa och miljö ska skyddas mot skador (SFS 

1998:808).  

 

2.5 Vilka arbetar mot miljögifter på nationell nivå 

Att arbeta med folkhälsa innebär att arbeta tvärsektoriellt (Statens folkhälsoinstitut 

2013a). Med tvärsektoriellt menas att det är flera olika aktörer och arenor som arbetar 

tillsammans för att uppnå största möjliga hälsoeffekter av det förebyggande arbetet mot 

en bättre folkhälsa. Det tvärsektoriella arbetet kan ske av kommuner, landsting, 

regioner, länsstyrelser, myndigheter, organisationer och ideella organisationer (ibid).  
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2.5.1 Riksdagen och regeringen  

Det är staten (regeringen och riksdagen) som beslutar om de nationella målområdena 

och lagarna för att styra arbetet inom olika arbetsområden i Sverige (Scriven, 2013).  

2.5.2 Myndigheternas ansvar med arbetet mot miljögifter  

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet och det är den ansvariga myndigheten för 

arbetet med miljömålet giftfri miljö (Larsson & Öberg 2012). De arbetar bland annat 

med att hjälpa kommuner och länsstyrelser i kontrollen av kemikalier samt att de har 

fått i uppdrag av regeringen att arbeta fram en åtgärdsplan för en giftfri vardag för att 

skydda barnen (Kemikalieinspektionen u.å. a; Kemikalieinspektionen 2011). De arbetar 

därför med att försöka minska exponering av miljögifter hos barn där en viktig del i det 

arbetet är att arbeta mot en giftfri förskola (Kemikalieinspektionen 2013).  

 

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att arbeta med att analysera och följa 

upp det övergripande folkhälsomålet, samt de elva målområdena inom området 

folkhälsa, där målområde 5 är miljöer och produkter (Socialdepartementet 2002). Det är 

också folkhälsomyndighetens uppgift att arbeta med att följa upp, utvärdera och sprida 

kunskap om hur människor utsätts för miljöpåverkan (Folkhälsomyndigheten u.å. a). 

 

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och deras uppgift är att utveckla 

miljöpolitiken, arbeta med miljökvalitetsmålen samt att genomföra miljöpolitiken i 

samverkan med andra organisationer (Naturvårdsverket u.å. a).  

 

Konkurrensverket är ett råd som stimulerar forskning på konkurrens- och 

upphandlingsområdet (Konkurrensverket u.å. a). De har fått i uppgift av regeringen att 

bland annat ta fram kriterier för kemikaliekrav för upphandling inom förskolor och ta 

fram stödmaterial till upphandlare (Konkurrensverket u.å. b).  

2.5.3 Ideellt arbete med miljögifter  

Naturskyddsföreningen är en ideell föreninge och är Sveriges största miljöorganisation 

(Naturskyddsföreningen u.å. a). De arbetar bland annat för att påverka politiker och 

lagstiftningen (ibid).  

 

2.6 Förebyggande arenor och aktörer på regional och lokal nivå 

I Sverige ansvarar Kommunerna för stora delar av folkhälsoarbetet och de bedriver 

folkhälsoarbete inom alla de 11 målområdena (Statens folkhälsoinstitut 2013a). Det 

lokala och regionala arbetet är mycket viktigt för att folkhälsopolitiska åtgärder ska 

lyckas (Scriven 2013). Vid arbetet med miljömålen är det regionala och lokala arbetet 

av betydelse för att påverka möjligheten att uppnå målen (Naturvårdsverket 2012). För 

att kunna uppnå målen behöver arbete ske på olika nivåer i samhället (Scriven 2013). 

Det större arbetet, över stora geografiska områden, som kräver stora ekonomiska 

resurser, sker ofta på landsting och region nivå (Statens folkhälsoinstitut 2013a). Det 

regionala arbetet innebär att kommuner samarbetar och arbetet blir mer omfattande och 

bättre effekt av arbetet kan uppstå (SKL 2012; Länsstyrelserna 2014).  

 

Kommunerna är den lokala arenan där samhällets aktörer kan mötas och samverka med 

miljömålen och folkhälsomålen som verktyg eftersom kommunerna har experter och 

politiker som arbetar med olika frågor (SKL 2012; Statens folkhälsoinstitut 2013a; 

Länsstyrelserna 2014). Deras uppgift är att bryta ner nationella- och regionala mål, till 
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lokala mål utefter kommunens förutsättningar och behov (ibid). Kommunens arbete för 

att uppnå miljömålet giftfri miljö, inom området giftfri förskola och skola, kan vara 

bland annat att arbeta med upphandling av varor, krav på byggmaterial, tillsyn av 

kemikalier och varor samt att flera kommuner har utformat handlingsplaner för arbetet 

med kemikalier (Länsstyrelserna 2014). Arbetet med miljögifter är omfattande och det 

är framför allt de större kommunerna som har dragit i gång arbetet med miljögifter 

(SKL 2012). För att de små kommunerna ska arbeta mer med miljömålen krävs 

ytterligare statliga insatser (ibid).  

 

2.7 Tidigare utförda arbeten riktat mot miljögifter i förskola och skola  

2.7.1 Operation Giftfri förskola 

Operation giftfri förskola drevs av Naturskyddsföreningen för att få en bild om vad det 

fanns för farliga kemikalier och vilken utsträckning som barnen utsätts för dessa i 

förskolor i Sverige (Naturskyddsföreningen 2013). Projektet gick ut på att påbörja en 

giftsanering 2013 av den svenska förskolan med syfte att bland annat kommuner och 

politiker ska arbeta med detta. Det har totalt utförts 129 förskoleinventeringar i 41 

svenska kommuner. Inventeringen visade på att barn på förskolan utsätts för många 

material och produkter kända för att kunna innehålla skadliga kemikalier (ibid). 

Naturskyddsföreningen har också utformat en enkel checklista till förskolor som har 13 

punkter som går att åtgärda utan större ekonomiska problem och de går snabbt att 

åtgärda (Naturskyddsföreningen u.å. b).   

2.7.2 PRIO 

Kemikalieinspektionen har skapat ett webbaserat verktyg till de som arbetar med miljö 

och hälsa som vill påverka och arbeta för att minska risker för människors hälsa och 

miljö från kemikalier (Kemikalieinspektionen u.å. b). Detta verktyg heter PRIO och är 

tänkt att användas som grund för att prioritera rätt kemikalier (ibid).  

 

2.8 Teoretisk modell  

Miljögifter är en riskfaktor som kan utsätta människor, främst barn, för ohälsa. Eftersom 

att miljögifter är en riskfaktor som kan påverka hälsan har riskperspektivet använts som 

teoretisk referensram (Delbetänkande av Nationella folkhälsokommittén 1998). 

Riskperspektivet innefattar tre olika huvudpunkter som är riskfaktor, ohälsoeffekter och 

åtgärder (ibid). Om utgångspunkten är att arbeta med riskfaktorn miljögifter finns ett 

antal åtgärder som kan hjälpa till i arbetet mot att förebygga miljögifter i barns vardag 

samt de ska bidra till att minska de ohälsoeffekter som kan uppstå av riskfaktorn 

miljögifter.  
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Figur 1: Teoretisk modell, Riskperspektivet (Delbetänkande av Nationella 

folkhälsokommittén 1998). 

 

2.9 Problemformulering  

Forskning visar på att exponering av miljögifter kan leda till en rad olika 

folkhälsoproblem. Det är något som bör uppmärksammas mer inom området folkhälsa 

eftersom att exponering av miljögifter kan vara en risk för människors hälsa. De som är 

känsligast och exponeras mest av miljögifter är barn och unga. Det är något som bör 

förebyggas genom arbete på både nationell och lokal nivå, för att skydda barnen mot de 

hälsohot som kan uppstå genom exponering av miljögifter. Barnen ska få växa upp i en 

miljö fri från gifter. Interventioner för att minska barns exponering för faktorer och 

skador av miljön kan resultera i betydande hälsovinster.  

 

3 Syfte 
Syftet är att undersöka kommuners arbete med att förebygga förekomsten av miljögifter 

i förskola och skola.  

 
3.1 Frågeställningar 

- Hur arbetar kommuner förebyggande mot förekomsten av miljögifter i förskola 

och skola? 

- Finns det planer/riktlinjer/policys/beslut att följa inom kommuner?  

- Vilka åtgärder/interventioner/projekt har utförts i kommuner? 

- Vilka produkter/faktorer prioriteras vid arbetet mot miljögifter i förskola och 

skola? 

 

4 Metod 
4.1 Design 

I studien riktades fokus mot tjänstemän som arbetade med miljögifter på några av 

Sveriges kommuner. Till studien har en kvalitativ metod tillämpats i form av kvalitativa 

intervjuer för att få kunskap om tjänstemännens erfarenheter och upplevelser om hur 

kommunen arbetar förebyggande med miljögifter i förskola och skola. Enligt Olsson 
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och Sörensson (2011) är kvalitativa intervjuer att föredra om forskaren vill få kunskap 

om informantens erfarenheter.  

 

4.2 Urvalsmetod 

För att få ett representativt urval till studien var kravet att det skulle vara tjänstemän 

som på något sätt arbetade med miljögifter mot förskola och skola på en kommun. Ett 

representativt urval är viktigt för att få ett så bra resultat som möjligt i relation till syftet 

(Olsson & Sörensson 2011). För att få tag på ett representativt urval användes 

kedjeurval som urvalsmetod. Enligt Bryman (2011) är kedjeurval att forskaren använder 

befintliga kontakter för att få tag på representativa informanter. För att få tag på 

representativa informanter till studien kontaktades först en kommun, där kontakter 

sedan tidigare fanns. Den kommunen kontaktades för att de arbetar med miljögifter mot 

förskola och skola och hade koll på andra kommuner som arbetar med frågan. De gav 

förslag på tjänstemän och kommuner att kontakta. Därefter kontaktades de förslag som 

angivits via mail och/eller telefon samtal. Totalt kontaktades 19 tjänstemän på 12 olika 

kommuner. Några av de angivna förslagen kunde ställa upp och det var totalt fyra 

tjänstemän från fyra olika kommuner som kunde ställa upp som informanter i 

undersökningen.  

 

4.3 Datainsamling 

I Intervjuguiden som studien utgått ifrån har strukturerade frågor använts som forskaren 

själv har skapat utifrån syfte och frågeställningar. Strukturerade frågor användes för att 

alla informanter skulle uppfatta frågorna på likartade sätt (Olsson & Sörensen 2011). 

Intervjuguiden bestod av 18 övergripande frågor som var indelade i olika 

kategorier/teman, samt några följdfrågor för att utveckla vissa frågor (Se Bilaga 2). För 

att få tag på representativa informanter ägnades mycket tid åt att ringa runt till olika 

kommuner och tjänstemän utifrån de förslag som angivits av den kommunen som 

kontaktats. Vid varje samtal gavs en kort beskrivning av intervjuaren, utbildningen och 

studiens syfte. Därefter tillfrågades de om de arbetade med miljögifter mot förskola och 

skola i kommunen. De tjänstemän som besvarade att de arbetade med frågan, 

tillfrågades om de ville ställa upp på en intervju. Därefter skickades missivbrevet ut till 

de som ville delta innan intervjuerna genomfördes. Detta för att informanterna skulle få 

information och vad deras delatagande skulle innebära där information om studien 

presenterades (Se Bilaga 1).  

 

Intervjuerna som har genomförts utfördes mellan intervjuaren och en informant. Vid 

varje intervju gav intervjuaren information om det studerade ämnet och det är en viktig 

del inför utförandet av intervju så informanten vet vad det kommer att handla om 

(Olsson & Sörensson 2011). Därefter ställdes frågorna som skulle besvaras utifrån 

intervjuguiden. Vid varje fråga fick informanten utrymme och tid att besvara frågorna, 

eftersom att det är av vikt för informanten att tänka igenom svaren (Olsson & Sörensson 

2011).  

 

Tre av intervjuerna genomfördes vid ett personligt möte och en av intervjuerna 

genomfördes via telefon. En av intervjuerna utfördes via telefon för att det föll sig 

naturligt att göra så med just den kommunen, men telefonintervjuer kan ha både sina 

fördelar och nackdelar (Bryman 2011). Fördelarna kan vara att inte behöva resa och så 

var det i det här fallet. Nackdelarna med telefonintervjuer kan dock innebära att man 

kan missa ansiktuttryck som kan tyda på att informanten inte förstår frågorna samt att 
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intervjupersonen inte kan visa exempelvis bilder och handlingsplaner för att göra svaret 

på frågan tydligare (ibid). De intervjuer som utfördes vid personligt möte använde sig 

alla informanter av olika dokument, för att tydliggöra svar på frågorna. Intervju som 

utspelade sig på telefon bifogade informanten i stället bilagor via mail, så 

intervjupersonen fick ta del av materialet i alla fall.  

 

De intervjuer som genomfördes vid personligt möte utfördes i ett rum där bara 

intervjuaren och informanten befann sig. Det är av vikt vid en intervju att sitta ostört så 

ingenting kommer i vägen för intervjun och rummet där intervjun utförs kan bli en 

betydelse för svaren (Bryman 2011). Om det exempelvis är något som kan störa såsom 

en telefon eller om någon annan kan höra samtalet kan det bli störmoment för att få så 

bra svar som möjligt (Olsson & Sörensson 2011). Två av intervjuerna utfördes på 

informanternas kontor, vilket kunde ha lett till att störmoment såsom att en telefon 

kunde ha ringt, men så var inte fallet här. En av intervjuerna utfördes i ett rum där det 

bara fanns två stolar och ett bord. Vilket var det ultimata rummet för en intervju. 

Telefonintervjun var inte det ultimata eftersom att informanten hade svårt att höra vad 

jag sa till en början, samt att personen satt på sitt kontor och det uppstod vissa 

störmoment som kan ha påverkat svaren i intervjun.  

 

Varje intervju tog olika lång tid, alltifrån trettio minuter till en timme. Alla intervjuer 

spelades in och det var även något som informanterna fick information om. Inspelning 

av intervjuerna genomfördes på grund av att intervjuaren skulle kunna gå tillbaka i 

materialet och lyssna av i efterhand när transkriberingen skulle utföras (Kvale & 

Brinkman 2014). För att ingenting skulle glömmas bort så resultatet skulle bli 

missvisande och för att få med alla detaljer är inspelning att föredra (Bryman 2011).  

 

När de fyra intervjuer var genomförda avlyssnades de och sammanställdes till text 

genom transkribering av intervjuaren. Materialet ska alltid transkriberas och det innebär 

att ordagrant skriva ner texten (Olsson & Sörensen 2011). För att få med alla detaljer 

och ord så avlyssnades materialet flera gånger och transkriberingen tog lång tid, 

uppemot fem timmar per intervju. Efter att transkriberingen av intervjuerna var klara 

raderades det inspelade materialet. 

 

4.4 Dataanalys 
För att analysera materialet utfördes innehållsanalys som analysmetod där 

ämneskategorier och koder utformades utifrån forskarens tolkningar av det 

transkriberade materialet (Graneheim & Lundman 2004). Att utforma resultatet utifrån 

innehållsanalys krävdes tid och uppmärksamhet. Materialet lästes igenom flera gånger 

för att få en helhetsbild av materialet. Därefter skapades koder som kunde placeras in i 

de olika kategorier som forskaren utgått ifrån (ibid). De kategorier som skapats var 

utifrån teoretiska referensramen, syfte och frågeställningar.  

 

4.5 Etiska överväganden  

De etiska principer som studien tagit hänsyn till och som informerades till 

informanterna genom missivbrevet var informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. I missivet fanns en kort beskrivning om 

intervjuaren, studiens syfte och vad studien skulle användas till (informationskravet) 

(Vetenskapsrådet 2002). De fick också information om att det var frivilligt att delta i 

studien och att de när som helst kunde hoppa av studien (informationskravet). Samt att 



Emma Lundin 

Hälsopedagogiska programmet 

Examensarbete i folkhälsovetenskap 

 

10 

 

de själva fick bestämma om de ville vara med i studien eller inte (samtyckeskravet), att 

studien enbart kommer att användas till studiesyfte (nyttjandekravet) och att alla 

uppgifter om dem kommer behandlas så ingen annan kan komma åt materialet 

(konfidentialitetskravet) (ibid). Kommunerna och informanterna kommer inte att 

namnges på grund av att de inte ska pekas ut som individer och kommun.  

 

5 Resultat 
5.1 Kommuners förebyggande arbete mot miljögifter i förskola och skola 

De fyra tjänstemän som var med i studien hade titlar inom kommunen som miljö- och 

lokalhandläggare, miljöutvecklare och två hade titeln miljösamordnare. Samtliga 

kommuner arbetade med miljögifter i förskola och skola och det förebyggande arbetet 

var främst riktat mot förskolan. ”Att arbeta med förskolor där de allra minsta barnen, 

som faktiskt är extra känsliga för miljögifter finns. Ah, det är bara så himla viktigt!”. 

En av informanterna arbetade inte med miljögifter i skola och de andra förklarade mest 

om arbetet i förskola, arbetet i skolan nämndes bara ett få tal gånger. De ansåg att 

skolorna inte hade samma höga prio då förskolorna är mer utsatta och små barn är 

känsligare för exponering av kemiska ämnen. Flera av informanterna beskrev att de 

börjar arbetet med förskolorna och att skolorna med äldre barn ska komma senare.  

 

Arbetet med miljögifter i förskola och skola ansågs vara en viktig och prioriterad fråga, 

både från politiskt håll och från tjänstemänens sida. ”Vi tycker det är jätte viktigt! I och 

med den nya röd/gröna majoriteten, så har det här arbetet verkligen prioriterats”. 

Arbetet med miljögifter i förskola och skola ansågs vara ett prioriterat område att arbeta 

med eftersom de arbetade med den, samt att det fanns politiska beslut för arbetet. En av 

kommunerna hade inga politiskabeslut och därför ansågs arbetet inte som prioriterat.  

 

Ansvaret för arbetet låg ofta på verksamhetscheferna på förskolorna och skolorna, 

eftersom de bestämmer vad som ska utföras i verksamheterna. Kommunerna fungerar 

som hjälp och de kan stötta i arbetet. Arbetet med att förebygga miljögifter i förskola 

och skola var ofta uppdelat på olika förvaltningar inom kommunerna, eftersom det är 

många parter som blir inblandade då det är ett brett arbetsområde. Det blir omöjligt för 

förskolorna och skolorna att arbeta med det på egen hand.  

 

För att öka kunskapen om miljögifter i förskola och skola hos de berörda parterna så 

lägger kommunerna mycket fokus på utbildning. De hade haft utbildningsdagar och 

informationsdagar där kommunen, landstinget, kemikalieinspektionen eller 

naturskyddsföreningen hade bjudit in de berörda parterna. En av kommunerna hade 

också gått ut och informerat på kommunens öppna förskolor för att nyblivna föräldrar 

ska bli medvetna om miljögifters påverkan på barnen.  

 

5.2 Planer, riktlinjer, policys och/eller beslut för arbetet mot miljögifter 

Tre kommuner hade beslut från politiker att de skulle arbeta med miljögifter i förskola 

och skola. Medan en informant beskrev att de inte hade några politiskabeslut i 

kommunen, vilket begränsade dem i arbetet. ”Det behöv ett politiskt beslut för att vi ska 

kunna sätta igång”. Däremot hade de ett miljöstrategiskt program där ett mål löd att 

minska hälsofarliga ämnen, så de hade påbörjat arbetet lite smått hösten 2014. Två av de 

studerade kommunerna började arbetet genom att det hade kommit en motion från en 

politiker år 2012. Medan en av informanterna beskrev att arbetet med miljögifter i 
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förskola hade kommit igång år 2013 för att hen ville arbeta med det samt att det fanns 

mål inom området uppifrån.  

 

Alla kommuner som studerats hade olika planer och program för miljöarbetet. I dessa 

planer och program fanns ofta ett eller flera mål där arbetet med att förebygga 

miljögifter i förskola och skola kunde lyftas in, medan vissa redan hade arbetet som ett 

mål. Några nämnde också att de hade en miljöpolicy och utifrån den kunde de arbeta 

brett eftersom att en policy är ganska vid. ”Man få in mycket aktiviter och åtgärder 

under miljöpolicyn bara man tänker till”. Arbetet med miljögifter fanns också med i 

några av de studerade kommunernas budget, vilket bidrog med att de kunde arbeta mer 

med frågan. Alla arbetade på ett eller annat sätt genom att se till begreppet hållbar 

utveckling, där ekologiskadimensionen är en av tre. Många kommuner arbetar med 

hållbarutveckling som utgångpunkt för ett effektivt arbete inom kommunen.  

 

Någon uppföljning av arbetet i kommunerna hade inte utförts ännu eftersom de inte 

kommit så långt i arbetet. Men det är tänkt att uppföljning av arbetet ska ske.  

 

5.3 Vilka åtgärder, interventioner och/eller projekt är utförda 

Arbetet med att förebygga förekomsten av miljögifter i förskola och skola är relativt 

nytt och några av de studerade kommunerna hade kommit längre i arbetet än andra. Hur 

arbetet gick till skiljde sig också åt mellan kommunerna. Men samtliga beskrev att de är 

i startgroparna och att arbetet är på gång.  

 

Informanterna beskrev att kommunen hade utfört åtgärder i förskola, vissa hade utfört 

mindre åtgärder medan vissa hade utfört större. Sedan hade kommunerna olika syn i vad 

som skulle prioriteras i arbetet utifrån bland annat kommunens storlek, mål och budget. 

En kommun fokuserade på att bygga nya förskolor och renovera upp väldigt många 

förskolor. De var då noga med vilket material de använder vid renovering och 

nybyggnation. ”Jag vill verkligen se just kring byggnader, för vi kan ju göra jätte 

mycket inuti, men sen när vi har dåliga material i väggarna, ja men då är det i alla fall 

en dålig miljö. Så jag vill dit, jag vill ha friska, sunda hus!”. Det var en av de större 

kommunerna som arbetade med fokus på byggnaderna. De andra kommunerna hade inte 

tillräckligt med pengar för att bygga om alla förskolor så de hade vidtagit enklare 

åtgärder av mindre kostnad. ”Det som är enklast och kostar minst prioriterade vi först” 

”Vi kanske inte kan byta ut alla golv men alla plastankor ska bort”. De beskrev dock att 

renovering och ombyggnation av förskolor kan komma senare när de kommit längre i 

arbetet.  

 

Några förklarade att deras uppgift kunde vara att se till att varje förskola hade en 

kemikalieförbudslista och/eller åtgärdslista för att minska kemikalierna i förskolornas 

miljöpärmar. Så förskolorna själva kan kolla i dem. Några nämner att förskolorna hade 

påbörjat inventera själva genom att se till vissa produkter, vart de farliga ämnena fanns 

och att de skulle kunna byta ut produkter som ansågs som miljöfarliga till bättre 

alternativ ur miljösynpunkt. I en av kommunerna var det även obligatoriskt för alla 

förskolor att arbeta förebyggande med miljögifter och ta bort farliga produkter.  

 

För att se över var miljögifterna fanns hade en av kommunerna skickat ut en enkät till 

alla berörda parter för att kartlägga var miljögifterna finns inom varje arbetsområde. 

Informanten nämner att om förskolorna hade fått alla frågor kan det bli för mycket att 
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handskas med och det kunde leda till att arbetet inte blev av. Sedan kan inte förskolorna 

veta hur gamla golven är också vidare. Efter att de fått svar på enkäten skulle de utföra 

inventeringar och sedan bestämma hur arbetet skulle gå till utefter vad de hittade. Det är 

då tänkt att de skulle inventera förskolorna sommaren år 2015. De hade också tänkt gå 

ut med en scanner i en nybyggd förskola och en gammal för att se om de finner några 

skillnader mellan dessa i relation till nivåer av miljögifter som kan skada barnen.  

 

En av kommunerna har använt sig av naturskyddsföreningens koncept operation giftfri 

förskola. ”Naturskyddsföreningens arbete var jätte bra, vart ett startskott för många att 

arbeta med frågan”. De han inte att svara på att de ville vara med i deras undersökning, 

de ringde i stället upp naturskyddsföreningen och frågade om de fick använda deras 

material för att utföra konceptet själva på förskolorna i kommunen. Det fick de, så 

arbetet påbörjades förra året och de ska fortsatta arbetet i år.  

 

I det förebyggande arbetet mot miljögifter i förskola och skola berättade samtliga 

informanter att de samarbetade med andra förvaltningar. De hade då miljö- eller 

kemikalienätverk inom kommunen där de bland annat diskuterade miljöfrågorna kring 

förskolan och skolan. En av informanterna beskrev också att de hade haft ett nätverk 

med bara kökspersonalen, för att öka deras medvetenhet kring de här frågorna. Vissa 

kommuner hade även samarbete med naturskyddsföreningen, kemikalieinspektionen, 

universitet, institut och/eller konkurrensverket. Dock skulle de vilja se ett större 

samarbete mellan Sveriges kommuner. ”Det skulle vara bra om man startade ett 

nationellt nätverk för de som vill vara med. Så man kan få veta sker, peppa varandra 

och låna idéer av varandra”. 

 

5.4 Vilka produkter/faktorer såg kommunerna till vid arbetet med miljögifter 

Fokus i samtliga kommunerna var att rensa bort produkter som kunde innehålla 

miljögifter såsom plastleksaker (särskilt sådant som klibbar och luktar), mjukplast, 

gamla leksaker, elektronik, bildäck, teatersmink och utklädningskläder. Sedan nämndes 

att förskolorna kanske ska tacka nej om de blir erbjudan att ta emot saker från föräldrar 

eller från annat håll då det kan vara produkter som inte är tänka att barn ska leka med 

eller produkter som inte är testade ur kemikaliesynpunkt. ”Det gäller att tänka till om 

allting” ”Hade jag haft barn i dag skulle jag vara petig kan jag säga, både kring maten 

och allt runtomkring”.  

 

De faktorer som fokuserades på var maten, att det ska bli mer ekologisk mat var något 

som alla kommuner arbetade med. Samt städningen, att städningen är viktig för att hålla 

kemikalier i damm borta, att använda så kemikaliefri städning som möjligt och att städa 

med ett tätt tidsintervall. Byggnationer, att tänka smart när man bygger eller renoverar 

förskolor och att ventilationen är bra så det blir en bra luft inomhus eftersom 

kemikalierna kan förorena luften i förskolorna. En kommun hade fokus på att hitta de 

farliga ämnena och arbeta utifrån det, så det fanns inget fokus på lokalerna eller 

leksakerna.  

 

Några förklarade också att de fokuserade på redskap i köken. En av kommunerna hade 

tillsammans med lokala organisationer tagit fram tallrikar av majs som förskolorna kan 

använda i stället för plasttallrikar. Tallrikarna av majs ska inte vara skadliga för barnen 

och de kan återbrukas. Två stycken nämnde också att de återbrukar mycket saker som 

exempelvis kapsyler, konservburkar och toarullar vid lek. Men de förklarade att även 
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där finns risker. ”Vi försöker tänka om lite, det är såklart att vi ska fortsätta återbruka, 

men vara noggrannare med vilka saker vi tar in i förskolan, särskilt när det kommer till 

plast”.  

 

5.5 Folkhälsa relaterat till exponering av miljögifter 
Alla informanter tyckte att miljögifter i förskola och skola hade en stor betydelse för 

folkhälsan. ”Långsiktigt så tror jag det har en jätte stor betydelse” ”Jätte viktig tror 

jag. Dels är det ju barnen som är känsligast och tar upp mest och är liksom i dammet 

på golvet”. De beskrev att miljögifter påverkar vår hälsa genom olika folksjukdomar 

såsom fetma, diabetes, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, depressioner och 

störningar i fortplantningen. Om vi ska fortsätta växa och må bra så nämner en av 

informanterna att det är viktigt att arbeta med den här frågan. Hen nämner också att det 

finns farhågor om försämrad fortplantning genom hormonstörande ämnen. Eftersom att 

det är de små barnen som utsätts mest för exponering av miljögifter så kan det leda till 

att de får besvär senare i livet som kan bero på exponeringen av miljögifter och det kan 

leda till stora kostnader för samhället.  

 

Allmänt så beskrev informanterna att exponering av miljögifter kan leda till sämre 

hälsotillstånd och att det är en svår men viktig fråga att arbeta med. Folksjukdomar över 

lag tror informanterna att mycket är kopplat till exponering av miljögifter. ”Man blir 

nästan mörkrädd när man får veta konsekvenserna med alla gifter som finns och hur 

barn påverkas i sin utveckling”.  

 

5.6 Framtida arbetet med miljögifter i kommunerna 

Eftersom alla beskrev att de var i startgroparna hade de en förväntansfull tanke om 

framtidens arbete med miljögifter. Som nämndes tidigare så hade alla de studerade 

kommunerna kommit olika långt i arbetet och det leder till att de har olika syn på 

framtiden.  

 

En av kommunerna hade inga beslut från politiker ännu så de skulle sätta upp en 

uppdragsbeskrivning för att de ville ha beslut för att kunna påbörja arbetet på riktigt. En 

nämner att de kommer tänka till vid inköp, byggnationer och att hen tror att vi kommer 

gå tillbaka till naturmaterial i leksaker, möbler och det vi äter på. En av de större 

kommunerna vill sätta fokus på kunskapsspridning. ”Man kan få folk att göra saker för 

att det är det som ska göras inom förskolan, men det får inte bli som en trend”. Hen 

nämner att för några år sedan skulle alla arbeta med genus och sedan kommer nästa 

fråga och det blir då lätt att glömma frågan de arbetade med innan. Hen vill att man 

förstår vikten av varje fråga och förankrar dem, så när nästa kommer att denna fråga 

fortfarande finns kvar.  

 

Något som de skulle vilja se mer av i arbetet mot att förebygga miljögifter i förskola 

och skola skiljer sig också åt. Någon vill ha politiska beslut för att kunna påbörja större 

arbeten, någon vill ha kunskapshöjning och en annan vill att det skulle prioriteras på 

nationell nivå, så att det blir ett budgettillskott så att samtliga kommuner i Sverige kan 

arbeta med de här frågorna. ”Det ska ju vara likvärdighet för barnen, det ska ju inte 

spela någon roll vart du bor” 

 

En av informanterna skulle vilja se att förskolorna hade ett stjärnsystem med 

exempelvis tre stjärnor. Där en stjärna skulle kunna vara att de har börjat planera 
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arbetet, två stjärnor att man har gjort lite mer och tre stjärnor är jätte bra. Med ett sådant 

system tror hen att det kan bli en lätt uppföljning genom att enkelt kolla på stjärnorna. 

”Det kan även motivera förskolorna till att arbeta mer med denna fråga”  

 

Eftersom arbetet med miljögifter inte har pågått under en längre period så vet inte alla 

riskerna ännu. Som en av informanterna nämnde så tror hen att kemikaliefrågan kan bli 

som rökkampanjen var på 60-70 talet, alltså att vi kommer att arbeta mer med den och 

vi kommer se farorna med exponeringen av miljögifter på ett annat sätt.  

”Ju mer vi lär oss kommer vi bli försiktiga, jag visste inte så mycket om det här innan 

men nu kommer det ny information hela tiden” 

 

5.7 Sammanfattning 
Det förebyggande arbetet mot miljögifter i förskola och skola i de kommuner som 

ingick i studien hade påbörjat arbetet, på olika nivåer och områden. Samtliga kommuner 

arbetade mer med förskolorna än skolorna, för att det ansågs att de små barnen är mer 

utsatta och är känsligare mot exponeringen av miljögifter. Kommunerna arbetade på 

olika sätt och hade fokus på olika områden att de arbetate med. Vissa kommuner ville 

arbeta mer med denna fråga men att de blev begränsade på grund av ekonomiska skäl 

och eller att det inte fanns några klara beslut ännu från politiker. Alla informanter tyckte 

att det är en viktig fråga att arbeta med och de tror att det är en prioriterad fråga som 

kommer att arbetas mer med i framtiden.  

 

6 Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 

Eftersom miljögifter kan vara en risk för folkhälsan användes riskperspektivet som 

utgångspunkt i arbetet (Kemikalieinspektionen 2012; Delbetänkande av Nationella 

folkhälsokommittén 1998). Utifrån att se till de risker som kan uppstå av exponering av 

miljögifter ville studien undersöka hur kommuner arbetade med att förebygga riskerna i 

förskola och skola. De studerade kommunerna arbetade mest med att förebygga 

förekomsten av miljögifter i förskolorna och det berodde på att forskning tyder på att 

det är de yngre barnen som är mest utsatta för exponering (Bergh et al. 2011). Samt att 

förskolan anses som den mest utsatta inomhusmiljön för miljögifter (Lyche et al. 2009). 

Det tyder på att det är av vikt att folkhälsoarbetare lägger fokus på just förskolorna i 

arbetet för att skydda de minsta barnen för exponering, så det var kanske inte en slump 

att just förskolorna prioriterades i första hand. Kommunerna var också bara i 

startgroparna i arbetet och det kan vara därför de inte påbörjat arbetet i skolan i lika stor 

utsträckning. Det var även något som förklarades, att skolorna är tänkt att komma 

sedan.  

 

För att folkhälsoarbeten ska lyckas krävs politiska beslut (Statens folkhälsoinstitut 

2013a). Vid avsaknad av politiska beslut kan arbetet begränsas på grund av att det är 

grunden till ett framgångsrikt arbete (ibid). Det var något som en av de studerade 

kommunerna avsaknade och de blev då begränsade i arbetet. Det kan också ha vart en 

faktor varför de inte arbetade med skolan. Alla kommuner som deltog i studien hade 

dock planer och program där frågan om miljöarbetet mot förskola och skola kunde 

lyftas in. Vissa kommuner hade även policys och/eller att det fanns med i kommunens 

budget. Det tyder på att arbetet med miljögifter är prioriterat och viktigt området att 

arbeta med, vilket även kommunerna själva sa att det var. Enligt Valent et al. (2004) kan 

insatser som syftar till att minska barns exponering leda till stora hälsovinser.  
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Alla kommuner hade olika fokus på hur arbetet skulle gå till, vissa hade fokus på 

byggnationer (större arbeten) och andra på att byta ut alla plastleksaker (mindre 

arbeten). Kommunernas olika syn i hur arbetet skulle gå till kan ha att göra med att de 

kommuner som studerats var från större och mindre kommuner. Enligt SKL (2012) är 

det framför allt de större kommunerna som har dragit igång arbetet med miljögifter. Det 

kan ha att göra med ekonomiska skäl att mindre kommuner inte har samma möjlighet 

att prioritera frågan i lika stor utsträckning. För att små kommuner ska arbeta mer med 

miljömålen krävs mer statliga insatser så det prioriteras mer (SKL 2012). Som en av 

informanterna beskrev så tyckte hen att arbetet skulle bli mer prioriterat på högre nivå 

och att det här problemet ska få ett större budgettillskott så alla kommuner har samma 

förutsättningar att arbeta med frågan. Det ska inte spela någon roll vart man bor och det 

här är ett alvarligt problem för folkhälsan eftersom att exponering av miljögifter kan 

leda till en rad olika folkhälsosjukdomar och problem som kan kosta samhället mycket 

pengar (Yang et al. 2011; Wigle et al. 2008).  

 

Det övergripande folkhälsomålet är ju att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen (Statens folkhälsoinstitut 2013b). I det här 

fallet tyder det på att större kommuner har bättre förutsättningar för bättre hälsa ur 

arbetet med miljögifters synpunkt. Folkhälsoarbetet ska också se till särskilt utsatta 

grupper, en av dessa är just barn och unga (Statens folkhälsoinstitut 2013b). Därför 

borde alla kommuner ges samma möjligheter att kunna arbeta med miljögifter i förskola 

och skola eftersom att barnen kan få negativa hälsoeffekter av exponeringen av 

miljögifter i inomhusmiljön och framför allt förskolan (Yang et al. 2011; Lyche et al. 

2009). Eftersom exponeringen av miljögifter kan leda till många relaterade 

folkhälsoproblem är det något som bör uppmärksammas mer inom folkhälsoarbetet 

(Bornehag et al. 2004; Bergh et al. 2011). Genom ökad kunskapsspridning om 

exponering av miljögifter kan det öppna upp ögon hos människor och det kan leda till 

att fler börjar arbeta med frågan.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Fyra intervjuer har genomförts med fyra tjänstemän som arbetade på fyra olika 

kommuner i Sverige. De individer som kunde ställa upp från de olika kommunerna var 

från något mindre kommuner och även större kommuner. Valet av att ha tjänstemän från 

fyra olika kommuner föll sig naturligt då studiens syfte var att se hur kommuner arbetar 

förebyggande mot miljögifter i förskola och skola. Tanken var då att det skulle vara 

intressant att se hur de olika kommunerna arbetar med frågan och om arbetet skiljde sig 

åt mellan kommunerna.  

 

Att studera kommuners förebyggande arbete mot miljögifter i förskola och skola var 

inte ett lätt ämne att studera. Ämnet är relativt nytt att arbeta med och det är på senare år 

denna fråga har uppmärksammats mer. Det ledde till att det var svårt att få tag på 

representativa informanter att intervjua på olika kommuner. För att få tag på 

representativa informanter krävdes mycket tid och samtal med olika tjänstemän på olika 

kommuner. De informanter som kunde ställa upp arbetade mest med att förebygga 

miljögifter i förskola, eftersom att de prioriterade de yngre barnen först eftersom att de 

är dem som utsätts mest för miljögifter i vardagen. Det var inte så mycket fokus på just 

skola. De flesta hade precis kommit igång med arbetet inom det studerade ämnet.  
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Att använda just intervjuer som metod var mest passande eftersom att undersökningen 

ville undersöka hur tjänstemän arbetade på kommuner med miljögifter. Samt att deras 

erfarenheter av att arbeta med miljögifter på förskola och skola ville studeras. På så sätt 

kunde en övergripande inblick i hur arbetet går till i de olika kommunerna ske. Det var 

väldigt intressant att höra hur de hade olika idéer och hur de arbetade med frågan på 

olika sätt. Det hade vart intressant att göra fler intervjuer men tiden fanns inte till.  

 

Två olika metoder har använts eftersom en intervju utfördes via telefon och de andra 

utfördes vid ett personligt möte. Personligen uppfattades det inte att det gjorde 

någonting att ha olika metoder då intervjuerna bidrog till att besvara frågorna och det 

som skulle studeras. Men det är klart att det blir på ett annat sätt vid ett personligt möte. 

Det blir inte riktigt samma sak att utföra via telefon då man inte ser varandra. 

 

Eftersom innehållsanalys användes som analysmetod av materialet har tolkningar från 

intervjuaren utförts. Det kan betyda att om någon annan skulle analysera innehållet av 

intervjuerna skulle tolka det på ett helt annat sätt och resultatet skulle kanske se 

annorlunda ut.  

 

Syftet var att studera kommuners förebyggande arbete mot förskola och skola, men i 

efterhand skulle fokus varit enbart på förskola eftersom nästan all forskning visar på att 

de är de yngre barnen som exponeras mest och att det är förskolorna som har mest 

miljögifter. Nu blev det mest fokus på förskolor och de yngre barnen genom hela 

arbetet. Vid utförande av intervjuerna visade informanterna också på att deras vikt vid 

arbetet var förskolorna och inte skolorna i första hand.  

 

7 Slutsats 
Studien utfördes för att sprida budskapet om att det kan vara betydande för 

folkhälsoarbetare att arbeta förebyggande med miljögifter i förskola och skola. Eftersom 

att forskning tyder på att miljögifter kan vara skadligt för hälsan, framför allt hos barn. 

Med uppsatsen kunde det belysas att det är ett viktigt område och det kanske kan vara 

till hjälp för kommuner som inte kommit så långt i arbetet att få upp ögonen på de som 

arbetar med folkhälsa. Genom att se betydelsen av arbetet med miljögifter mot förskola 

och skola samt att läsa hur andra arbetar med det.  

 

Fortsatt forskning inom området skulle kunna vara kommuners arbete mot hållbar 

utveckling och dess betydelse för folkhälsan samt hur folkhälsoarbetare arbetar vidare 

med frågan. Vidare forskning kan också vara att fokusera på enskilda områden som 

exempelvis maten, plastprodukter eller leksaker. Det finns mycket att skriva inom varje 

arbetsområde, därför hade det varit bra att begränsa uppsatsen till ett visst område.  
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Bilaga 1 

 
Kommuners förebyggande arbete mot miljögifter i förskola och skola, 

en intervjuundersökning 
  

Hej! 

 

Syftet med undersökningen är att undersöka kommuners förebyggande arbete mot 

miljögifter i förskola och skola och den ingår i ett examensarbete vid hälsopedagogiska 

programmet. Jag som utför undersökningen heter Emma Lundin och studerar till 

hälsopedagog på högskolan i Gävle. Därför kontaktar jag nu dig för att höra om du 

skulle vilja delta i undersökningen och svara på frågor om ditt arbete? 

 

Intervjun kommer att innehålla ett antal frågor och kommer att spelas in med 

bandspelare för att underlätta analysarbetet av dina svar. Intervjun kommer att ta cirka 

en timme och jag hoppas att du har möjlighet att delta.  

 

Vid intervjun kommer hänsyn till de forskningsetiska principerna att tas. Det innebär att 

deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan avbryta intervjun och deltagandet. 

Ditt deltagande kommer enbart att användas till forskningsändamål och alla uppgifter 

kommer att behandlas med konfidentialitet. Resultaten från studien kommer att 

presenteras så att det inte går att urskilja enskilda personer och det inspelade materialet 

kommer att tas bort efter att analysprocessen är avslutad. Du som deltagare i studien 

kommer att ha möjlighet att ta del av resultatet och ni får gärna använda det i ert arbete.  

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig på: 

Mail: …  

Tele: … 

 

Med vänliga hälsningar 

Emma Lundin         

Högskolan i Gävle  

Hälsopedagogiska programmet 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide Kommuners arbete med att förebygga förekomsten av 

miljögifter i förskola och skola 

 

Inledning 

 
- Kort presentation av mig och utbildningen 

- Beskriva studiens syfte och användning (etik) 

- Beskriva hur intervjun kommer att gå till (etik) 

- Är det något du undrar över innan vi börjar? 

Öppningsfrågor  

 
 Kan du berätta vilka arbetsuppgifter du har på kommunen? 

 

Inledande frågor 

 
 Arbetar ni på kommunen med miljögifter i förskola och/eller skola?  

 

 Vem/vilka har ansvaret för arbetet med att förebygga förekomsten av miljögifter 

i förskola och skola i kommunen? 

 

 Hur ser kommunen på arbetet med miljögifter i förskola och skola?  

 

 Är det här med miljögifter inom förskola och skola ett prioriterat område att 

arbeta med på kommunen? Varför? Varför inte? 

 

Nyckelfrågor 

 
 Varför initierades arbetet med att förebygga miljögifter i förskola och skola i 

kommunen?  

 

 När började kommunen arbeta mot miljögifter i förskola och skola? 

 

 Hur arbetar kommunen förebyggande mot miljögifter i förskola och skola?  

- Skiljer sig arbetet åt i förskola och skola? På vilket sätt? 

 

 Har kommunen något samarbete med andra myndigheter/organisationer i arbetet 

mot miljögifter i förskola och skola? Kan du beskriva? 

 

 Finns det några beslut, riktlinjer, planer och/eller policys för att kommunen ska 

arbeta förebyggande mot miljögifter i förskola och skola?  

- Finns det: Vilka är det? Hur efterföljs dom? Utförs arbetet? Utvärderas det?  
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- Finns det inte: Hur tänker kommunerna om det inte finns 

beslut/riktlinjer/planer/policys att följa? Varför finns det inte? Hur arbetar 

kommunen då? 

 

 Vilka projekt/interventioner/åtgärder har utförts i förskola och skola mot 

miljögifter? 

 

 Vilka produkter/faktorer fokuserar kommunen på vid arbetet med att förebygga 

förekomsten av miljögifter i förskola och skola? (ex, städning, arbetsmaterial, 

leksaker, mat) 

 

 Vilka produkter/faktorer tycker kommunen bör prioriteras för att försöka 

förebygga att miljögifter i förskola och skola finns? (Plast talrikar, madrasser, 

plastleksaker ex). 

 

Extra frågor 

 
 Hur ser det framtida förebyggande arbetet mot miljögifter ut i förskola och skola 

i kommunen? 

 

 Skulle du vilja se mer av något i arbetet mot miljögifter i förskola och skola i 

kommunen där du arbetar? Vad skulle du vilja se mer av i sådana fall?  

 

 Vad vet du om arbetet med miljögifter i förskola och skola i andra kommuner i 

Sverige? 

 

 På vilket sätt har miljögifter i förskola och skola en betydelse för folkhälsan? 

Motivera! (ex: miljögifter leder till olika negativa hälsoeffekter såsom bla 

astma= försämrad folkhälsa, barn extra känsliga)  

 

Avslutande frågor 

 
 Är det någonting du vill tillägga om arbetet mot att förebygga miljögifter på 

förskola och skola? 

 

Tack för ditt deltagande och engagemang att ställa upp på denna intervju! 

 

 

 


