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Sammanfattning 

Det förekommer stora mängder kemikalier i vår omgivning som påverkar oss på olika 

sätt. Genom åren har det skett en del miljöskandaler med kemikalier inblandade, vilket 

bland annat har lett till ökad medvetenhet och inrättande av lagar. Eftersom barn 

spenderar stor del av sin vakna tid på förskolan är det viktigt att veta vilka kemikalier 

som förekommer i deras miljö och hur kemikalierna påverkar barnen. Vi kommer att 

jämföra barnens miljö med vuxnas arbetsmiljö. Vidare har vi tittat på vad barnen 

omfattas av för skydd vad gäller deras miljö. Vuxna omfattas av arbetsmiljölagen som 

ger skydd åt arbetstagare på sin arbetsplats och det har föreslagits att även förskolebarn 

ska omfattas av samma lag. Vi har även tittat på forskning gällande hur barns 

exponering för olika kemikalier kan påverka deras utveckling och vad detta kan få för 

konsekvenser för den pedagogiska verksamheten. Resultatet visar bland annat att 

exponering för vissa kemikalier kan leda till symptom relaterade till diagnoser som 

ADHD och autismspektrumtillstånd. Syftet med studien är att undersöka barns 

exponering för skadliga kemikalier och hur exponeringen kan påverka barns utveckling 

samt huruvida denna påverkan i förlängningen kan ha för konsekvenser för den 

pedagogiska undervisningen. Vi har även undersökt hur barns skydd är utformat när de 

befinner sig på förskolan jämfört med vuxnas skydd i arbetsmiljölagen. Den metod vi 

har använt oss av är en systematic review. 

 

 

 

Nyckelord: ADHD, arbetsmiljö, arbetsmiljölagen, autismspektrumtillstånd, bisfenol A, 

bly, exponering, flamskyddsmedel, ftalater, förskolebarn, kemikalier, miljö, påverkan, 

skydd, utveckling. 
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1 INLEDNING 

Barn spenderar mycket av sin vakna tid på förskolan och enligt statistik från 2014 var 

82,8 % av alla barn mellan 1 och 5 års ålder inskrivna på förskola i landet (Skolverket, 

2015). Det är därför viktigt att skapa sig en förståelse för och tillägna sig kunskap om 

den miljö som barnen vistas i. Föreliggande studie kommer jämföra barns arbetsmiljö 

på förskolan med vuxnas arbetsmiljö, lista några av de kemikalier som förekommer i 

förskolans inomhusmiljö samt ta upp hur de kemiska ämnena kan påverka barnens hälsa 

och utveckling. Studien kommer även innefatta vilket skydd barnen omfattas av vad 

gäller arbetsmiljön och vems ansvar det är att tillgodose en bra miljö.  

1.1 PERSPEKTIV PÅ ANVÄNDNING AV KEMIKALIER 
Carson (1979) belyser att människor under det senaste kvartseklet har påverkat och 

förändrat miljön som de lever i. Miljön förgiftas i haven, floderna, luften och jorden av 

giftiga ämnen, som vi människor tillverkar och släpper ut. Många gånger blir 

förgiftningen i stort sett obotlig då den kan leda till en kedjereaktion där flera delar i 

miljön och näringskedjan blir påverkade. Dessa gifter är kemiska produkter och när de 

kommit ned i jorden följer det med och tränger in i det som växer där och kommer 

sedan till oss människor och djur. Detta leder till att kemikalier även finns i både 

bröstmjölken och troligtvis även i fostret (Carson, 1979). Vidare skriver författaren att 

det ofta är vi människor som har skapat dessa kemikalier i laboratorier vilket gör att det 

inte finns liknade ämnen naturligt i naturen. Det tar tid att anpassa sig och förhålla sig 

till dessa nya kemiska produkter både för naturen och för oss människor. För människor 

kan det ta generationer innan vi anpassar oss och vet vilken påverkan kemikalierna kan 

ha. Carson (1979) jämför dessa kemikalier med radioaktiv strålning. Författaren menar 

också att människan är på väg att förändra människans arvsmassa då dessa kemikalier 

hanteras utan vidare tanke på hur det kommer att påverka oss och vår miljö. Exempel på 

en kemisk produkt är insektsmedel som inte bara leder till en förgiftning av insekterna 

utan gör att de dör. Varje år skapas nya sådana här medel med olika tillvägagångssätt 

och användningsområden. Mellan år 1947-1960 skedde en ökning av sådana kemiska 

produkter från 57 290 000 till 288 870 000 kg per år (Carson, 1979). 

Denna vårdslöshet med kemiska produkter har lett till en hel del skandaler genom åren. 

Här nedan kommer vi att redogöra för några av dem.  

1.1.1 Teckomatorp och BT Kemi 
BT Kemi flyttade sin verksamhet, tillverkning av bekämpningsmedel, till Teckomatorp 

år 1965 för att de redan tidigare när verksamheten var belagd i Malmö fått problem att 

hantera lukt- och avfallsproblem (Mårald, 2007). I fabriken i Teckomatorp framställde 

man råämnen till växtgifter bestående av fenoxisyror och i produktionen användes 

ämnen som även i små doser är dödliga för människor. Vidare skriver författaren om de 

klagomål som kom in gällande fabriken, däribland från en trädgårdsmästare som 

bevattnade sina odlingar från en närliggande å, nedströms från fabriken. Vattnet luktade 

illa och växterna tog synbar skada från bekämpningsmedlet som läckt ut i vattnet. En 

småbarnsmamma, vars barn drabbades av allergier och astmatiska besvär, startade en 

lokal miljögrupp, och folk i trakten tipsade om att BT Kemi nattetid grävde ner tunnor 
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med avfallsmaterial och dumpade avfall på andra platser i omgivningen. BT Kemis 

giftspridning drabbade bland annat vanliga barnfamiljer, med direkt påverkan i form av 

förgiftning och på sikt med missfall, genetiska förändringar och cancer (Mårald, 2007). 

1.1.2 Hallandsåsen och Rhoca-Gil 
Bygget med tunneln genom Hallandsåsen kom igång 1992, utan några negativa 

invändningar från något håll. Bygget ansågs tvärtom som ett projekt som skulle gynna 

miljön (Mårald, 2007). Problemen lät dock inte vänta på sig. Byggverksamheten körde 

fast, ekonomiska och tidsmässiga problem uppkom, det uppstod vattenläckage, 

miljöingreppen ökade på åsen, grundvattennivån sänktes och 1997 var miljöskandalen 

ett faktum – gift från tätningsmedlet Rhoca-Gil läckte ut i omgivningen. Fiskar dödades 

och tunnelarbetare och boskap förgiftades (Mårald, 2007). 

1.1.3 DDT 
År 1874 framställde en tysk kemist för första gången diklordifenyltriklormetylmetan 

(DDT). Det dröjde dock till 1939 innan dess funktion som insektsmedel utforskades. 

Han som upptäckte att DDT gick att använda som insektsmedel hette Paul Müller och 

fick ta emot ett nobelpris för detta. Vid den tiden ansågs DDT som ofarligt och 

användes i pulverform för att behandla löss på både människor och djur. I pulverform är 

DDT mindre farligt då huden inte absorberar det men i kontakt med olja är DDT giftigt 

och med endast en liten mängd kan stor påverkan göras i kroppen (Carson, 1979). DDT 

är så giftigt att det passerar upp genom hela näringskedjan och kan finnas kvar i miljön 

mycket länge och påverka allt som sker där. 1954 besprutades skogarna i nordvästra 

Miramichi i Canada med DDT som la sig som ett täcke på marken, två dagar senare 

upptäcktes mängder med döda fiskar och flodens alla insekter var också döda (Carson, 

1979). 

1.1.4 Neurosedyn 
Yllner (2007) beskriver hur sömnmedlet neurosedyn gjorde stora avtryck i samhället 

både i Sverige och i världen på 1960-talet. Tabletterna innehöll ämnet talidomid vilket 

troddes vara ofarligt och i marknadsföringen beskrevs ämnet som helt oskadligt. 

Neurosedyn skrevs ut till gravida kvinnor och såldes i totalt 46 länder. Över 10 000 barn 

föddes missbildade på grund av okunskap kring vilka skador användningen av 

tabletterna kunde leda till. 

1.2 VARFÖR ÄMNET ÄR VIKTIGT FÖR OSS OCH ANDRA 
Dessa skandaler visar på vikten av att kontrollera och granska kemikalier innan de 

börjar användas. Mårald (2007) skriver att den nutida miljömedvetenheten hade sin 

upprinnelse under 1960-talet, miljöproblem började diskuteras av allmänheten och på 

politisk nivå ställdes krav på åtgärder, vilket ledde till att nya myndigheter inrättades 

och nya lagar stiftades. 

Arbetsmiljöverket (2015) belyser att arbetsmiljölagen blev godkänd av regeringen 1977 

för att sedan träda i kraft den 1 juli 1978. De skandaler som nämnts här ovan skulle 

kunna tolkas som en av anledningarna till varför arbetsmiljölagen skapades. 

Arbetsmiljöverket (2015) menar att arbetsmiljölagen bland annat handlar om att skapa 

en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. För att kunna uppnå det som arbetsmiljölagen 
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går ut på krävs kunskap för att komma fram till vilka konsekvenser/effekter kemikalier 

kan ha samt att förebygga dem. Detta menar vi leder till att det både är intressant och 

viktigt att titta på hur det ser ut i den miljö som barnen befinner sig i på förskolan. 

Vi båda hade kommit i kontakt med Naturskyddsföreningens operation Giftfri förskola 

via våra VFU-förskolor. Redan där och då kände vi ett intresse för att lära oss mer och 

få mer kunskap om området Giftfri förskola, vilka gifter finns det i barns vardag, om 

barnen kan ta skada av kemikalierna och så vidare. Under en kurs som heter Hållbar 

utveckling med inriktning mot förskolan, vid Högskolan i Gävle, kom vi i kontakt med 

en film av Stefan Jarl som heter Underkastelsen. Filmen handlar om vilka gifter som 

återfinns i våra kroppar och hur gifterna påverkar oss. Informationen från filmen 

fångade oss och har bidragit till intresset för att granska kemikalier och hur de kan 

påverka barn. Något annat som fångade vårt intresse ytterligare var en dag under 

vårterminen 2015 på högskolan i Gävle, då högskolan fick besök av förskolechefer som 

via studenternas examensarbeten önskade hjälp inom vissa områden. En förskolechef 

från Ockelbo kommun berättade att de antingen skulle riva sin befintliga förskolelokal 

för att sedan bygga en helt ny eller så skulle lokalen totalrenoveras. De önskade ett 

arbete om vad som bör tänkas på vid val av material ur kemikaliesynpunkt. 

2 BAKGRUND 

2.1 VARFÖR ÄR BARN MER KÄNSLIGA OCH UTSATTA? 

Bradman et al. (2014), menar att barn allt som oftast har sina händer eller leksaker eller 

föremål i munnen vilket gör att de utsätts mer för risken att få i sig kemikalier via damm 

eller det de stoppar i munnen. Chance och Harmsen (1998) belyser även att barnen 

befinner sig närmare golvet och det damm som finns där, vilket kan öka exponeringen 

förkemikalier. Kemikalieinspektionen (2007) menar även de att barn blir mer utsatta 

eftersom att de ofta befinner sig på golvet i sina lekar. De belyser precis som Bradman 

et al. (2014) att barnen ofta har händer eller andra saker i munnen vilket gör dem mer 

utsatta. Chance och Harmsen (1998) menar också att barns kroppar och hjärnor 

fortfarande är under utveckling vilket leder till att de är mer känsliga. Barn får i sig mer 

luft, vatten och mat i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna vilket leder till en ökad 

koncentration av kemikalier (Chance & Harmsen, 1998). 

Bengtsson och Svensson (2011) belyser att arbetsmiljölagen syftar till att skapa en 

arbetsmiljö som gynnar individens psykiska och fysiska förutsättningar. Lagen belyser 

också att arbetsmiljön i skolan ska se till att de som befinner sig i miljön känner sig 

trygga och får arbetsro. Bengtsson och Svensson (2011) skriver att arbetsmiljölagen 

inkluderar alla under utbildning från förskoleklass och uppåt. År 1997 lades ett förslag 

från Barnombudsmannen att även förskolebarnen skulle inkluderas i arbetsmiljölagen. 

En undersökning gällande arbetsmiljön skedde och redovisades i mars 2006. Resultatet 

visade att det inte var lämpligt att förskolebarn skulle omfattas av arbetsmiljölagen, då 

det menades att förskolebarn och förskolans miljö omfattas och skyddas av annan 

lagstiftning. 
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2.2 MOTIONER GÄLLANDE HURUVIDA FÖRSKOLEBARN BORDE OMFATTAS AV 

ARBETSMILJÖLAGEN OCH UTBILDNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDEN 
I en motion (2011/12:Ub220) föreslås bland annat att förskolebarn borde få 

skyddsombud utsedda för att de ska få samma rättigheter, som arbetstagare, i fråga om 

arbetsmiljöfaror enligt arbetsmiljölagen. Motiveringen bakom denna motion är att en 

stor del av barns ohälsa idag är kopplad till en dålig arbetsmiljö. Trots detta finns det 

ingen som bevakar förskolebarns arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagen 6 kap. 6a § kan 

skyddsombuden se till att Arbetsmiljöverket kommer på inspektion om arbetsgivaren 

inte uppfyller arbetsmiljökraven. Vidare i motionens motivering står det att även om 

personalens skyddsombud till viss del kanske ger skydd åt barnen är deras uppdrag mer 

fokuserat på just personalen och inte på barnen och att vissa arbetsmiljöfrågor drabbar 

barnen på ett annat sätt än de anställda. Att utse skyddsombud för förskolebarn skulle få 

ett annat tryck och lagstöd och detta skulle ge skydd för barnen samt kunna förebygga 

olyckor, psykisk och fysisk ohälsa. Motion 2011/12:Ub220 fick avslag och 

Utbildningsutskottet (2011/12:UbU13) menar att frågan om förskolebarn ska omfattas 

av arbetsmiljölagen redan diskuterats och utretts flera gånger, till exempel i betänkandet 

”Bättre arbetsmiljöregler I – Samverkan, utbildning, avtal m.m.” och att denna 

utredning fastslog att förbättringar i förskolebarns fysiska och psykosociala arbetsmiljö 

skulle kunna ske ”inom ramen för befintliga institutioner och strukturer, bl.a. genom en 

förstärkt skollagstiftning och bättre samarbete mellan myndigheter.” (s. 17). 

I flera förslag till riksdagen föreslås det att arbetsmiljölagen även ska omfatta 

förskolebarn (Motioner 2013/14:Ub254, 2013/14:Ub418, 2013/14:Ub418). 

Barnombudsmannen, Barnsäkerhetsdelegationen och Arbetsmiljöstyrelsen menar att 

barn är i behov av ett utökat skydd och därför borde omfattas av arbetsmiljölagen. Barn 

har ett större skyddsbehov än vuxna och olycksfall är inte det enda som barn utsätts för i 

sin arbetsmiljö utan det finns även andra hälsorisker att ta hänsyn till, som infektioner, 

allergier och annan överkänslighet (Motion 2013/14:Ub254). Förskolebarn måste 

omfattas av samma skydd som skolbarn och personal och arbetsmiljölagen ska 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och i nuläget är det endast personalen och 

skolbarnen som omfattas av arbetsmiljölagen (Motion 2013/14:Ub418). 

Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar borde utökas till att även omfatta förskolebarns 

arbetsmiljö, som det är nu ligger tillsynsansvaret hos Socialstyrelsen och de har inte 

samma kompetens i arbetsmiljöfrågor som Arbetsmiljöverket (Motion 2013/14:Ub418). 

Alla tre motionerna avstyrks av Utbildningsutskottet, på grund av att de inte ser någon 

anledning att ändra tidigare bedömning (Utbildningsutskottet 2013/14:UbU12). 

I den senaste motionen om huruvida förskolebarn ska omfattas av arbetsmiljölagen, 

jämställs förskolan med en arbetsplats för barnen och orimligheten i att personalen på 

förskolan omfattas av arbetsmiljölagen men inte barnen framförs (Motion 

2014/15:1427). Utbildningsutskottet (2014/15:UbU8) avstyrker motionen på grund av 

de inte ser något skäl att förekomma det pågående arbetet, som till exempel innefattar 

en utredning, ”Fri att leka och lära – ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i 

förskolan”. Denna utredning, menar utskottet, arbetar för att ta fram ett förslag som på 

ett bättre sätt skulle ta vara på ett barnperspektiv jämfört med om barn istället skulle 

omfattas i en utvidgad arbetsmiljölag, bland annat finns ett förslag om tillägg i 
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skollagen gällande huvudmännens ansvar för förskolebarnens säkerhet samt att 

huvudmännen ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra olyckor och tillbud 

(Utbildningsutskottet 2014/15:UbU8). 

2.3 MILJÖKVALITETSMÅLET GIFTFRI MILJÖ 
Kemikalieinspektionen (1999) skriver om ett regeringsuppdrag gällande femton olika 

miljömål där ett av målen är en giftfri miljö. De belyser att målen bör vara nådda år 

2020, men på vägen dit finns delmål satta. År 2020 önskar kemikalieinspektionen ha 

mer och bättre kunskap vad gäller olika kemiska ämnen samt att det systematiska 

miljöarbetet som sker på företagen leder till en minskning av eventuella skador på både 

miljö och människor (Kemikalieinspektionen, 1999). Vidare belyser de att år 2020 ska 

gränsnivåerna för skadliga partiklar i luften från ämnen inte överskridas, detta för att 

minska negativ påverkan på hälsan. 

Miljömålsberedningen (2012) skriver i sitt delbetänkande att miljökvalitetsmålet Giftfri 

miljö inte kommer att uppnås till utsatt tid. I delbetänkandet föreslår 

miljömålsberedningen strategier och åtgärder för att så snabbt som möjligt kunna uppnå 

målet. Vidare menar miljömålsberedningen att barn och ungdomar är särskilt viktiga i 

arbetet med att minska riskerna med farliga ämnen, då barn är och ungdomar är mer 

sårbara än vuxna vad gäller exponering för dessa farliga ämnen, samt att skyddar vi 

barnen fungerar det som ett skydd även för vuxna. Ett etappmål för att uppnå 

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är att minska barns exponering för farliga ämnen och 

miljömålsberedningen föreslår följande åtgärder för att uppnå detta etappmål: att minska 

riskerna av särskilda miljö- och hälsofaror för barn samt att minska riskerna med farliga 

ämnen i barns offentliga miljöer. 

Kemikalieinspektionen (1999) belyser att det är svårt att avgöra när ett ämne är skadligt 

och vilka skador det faktiskt kan ge. Det handlar dels om ämnet i sig men också hur 

exponeringen sker. De skriver att med den kunskap de hade då (1999), finns det en 

tröskelnivå för en del ämnen och en exponering under tröskelnivån anses inte ge skador. 

För andra ämnen kan det vara svårt att bestämma en nivå för när det finns en skaderisk 

eller inte. Det handlar om varje kemiskt ämnes egen farlighet och kunskapen om dessa 

ämnen och deras farligheter varierar (Kemikalieinspektionen, 1999). 

Kemikalieinspektionen (1999) skriver att det är viktigt att se arbetet för en giftfri miljö 

som en process, där kunskapen är det som styr för att komma fram till adekvata 

åtgärder. De belyser tillika att de kemiska ämnen som kräver någon typ av åtgärd är 

många. En åtgärd kan vara att helt sluta användningen, till exempel gällande ämnen som 

är starkt persistenta och därför finns i höga halter exempelvis i grundvatten och 

bröstmjölk. Vidare beskrivs det att kemiska ämnen som är svåra att sätta en nivå för när 

skada kan ske eller inte ske bör sluta användas, som exempelvis cancerframkallande 

eller mutagena ämnen. När exponering för flera kemiska ämnen sker samtidigt skulle 

det kunna framkalla toxiska effekter och det finns en osäkerhet kring vad som händer 

när vi exponeras för flera ämnen samtidigt. Oftast granskas ett kemiskt ämne i taget och 

var för sig. Mer forskning kring detta behövs, för att reda ut vad som kan hända och 

vilka hälsorisker det kan finnas i att utsättas för flera ämnen samtidigt, för att riskerna 

inte ska underskattas (Kemikalieinspektionen, 1999). 
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2.4 MILJÖFAKTORER, ADHD OCH AUTISM 

Landrigan, Lambertini och Birnbaum (2012) skriver att omfattningen av tidig 

exponering för kemiska ämnen för barn inte ännu är helt förstådd och att det är av 

största vikt att testa kemiska ämnen innan de kommer ut på marknaden för undvika 

omfattande konsekvenser i framtiden. Vidare menar författarna att det behövs en 

gemensam strategi för myndigheter och inom forskningsvärlden för att förhindra 

potentiella miljöfaktorer som kan leda till ADHD och autism.   

2.4.1  ADHD och autismspektrumtillstånd 
Diagnosen ADHD är ett tillstånd som innebär att man har svårt med impulskontroll, 

svårt att styra aktivitetsnivån och svårigheter med att vara uppmärksam (Socialstyrelsen, 

2014). Vidare skriver Socialstyrelsen (2014) om andra vanliga svårigheter kopplat till 

diagnosen, till exempel utåtagerande, nedstämdhet, dyslexi och andra 

inlärningssvårigheter samt störningar i språket. För att få diagnosen ADHD ställd krävs 

det att barnet har stora svårigheter i förhållande till ålder, att svårigheterna ska ha 

funnits där under lång tid samt att barnet uppvisar svårigheterna i olika miljöer, till 

exempel både i hemmet och på förskolan (Socialstyrelsen, 2014). Barn med ADHD 

”behöver tydlighet, struktur, en anpassad miljö och ett bemötande som bygger på 

förståelse för barnets svårigheter” (s. 20, Socialstyrelsen, 2014). 

Nordin-Olson (2010) skriver att autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn för 

olika diagnoser samt att tillstånden inte är sjukdomar utan funktionsnedsättningar (eller 

funktionsvariationer). Exempel på dessa olika diagnoser är autistiskt syndrom (även 

kallat bland annat autism eller klassisk autism), Aspergers syndrom och atypisk autism. 

De olika diagnoserna innebär svårigheter inom områden som socialt samspel, 

kommunikation, föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteende och intresse 

(Nordin-Olson, 2010). 

AST orsakas bland annat av tidigt uppkomna avvikningar i delar av det centrala 

nervsystemet. Dessa avvikningar påverkar några av hjärnans kognitiva funktioner 

(tankeprocesser, sätt att tänka, bearbeta, ta in och förstå information) (Nordin-Olson, 

2010). Autism är möjligt att upptäcka tidigt, redan vid 2-3 års ålder. Aspergers syndrom 

är dock svårare att upptäcka så tidigt, utan upptäcks vanligen först några år senare 

(Nordin-Olson, 2010). Nordin-Olson (2010) skriver att barn med AST tänker 

annorlunda och en av teorierna bakom de kognitiva svårigheterna är bristande exekutiva 

funktioner: 

Exekutiva funktioner är ett samlande namn på flera funktioner som behövs för 

att samordna olika typer av information och som ligger bakom ett målinriktat 

beteende. Hit räknas framför allt förmågan att i tanken kunna planera och 

organisera, hålla tillbaka impulser och att tillfälligt växla fokus utan att förlora 

det ursprungliga målet. ( s. 15) 

Vidare beskriver Nordin-Olson (2010) att utan tillräckligt stöd och förståelse från sin 

omgivning utvecklar barn med AST ofta depression, panikattacker, tvångssymptom och 

självskadebeteende. 
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3 SYFTE MED FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med studien är att undersöka barns exponering för skadliga kemikalier och hur 

exponeringen kan påverka barns utveckling samt hurvida denna påverkan i 

förlängningen kan ha för konsekvenser för den pedagogiska undervisningen. Vi har 

även undersökt hur barns skydd är utformat när de befinner sig på förskolan jämfört 

med vuxnas skydd i arbetsmiljölagen. Vi hoppas att detta kan leda till en ökad 

medvetenhet om de kemikalier som finns i barnens vardag och hur vi kan minska 

riskerna för hur barn tar skada av dem. 

• Vilka kemikalier exponeras barn för på förskolan och hur kan de påverka barnens 

utveckling? 

• Vad kan exponeringen få för konsekvenser i den pedagogiska undervisningen?  

• Vilket skydd omfattas barn av när de befinner sig på förskolan i förhållande till vuxnas 

skydd av arbetsmiljölagen? 

4 METOD 

I en systematisk kunskapsöversikt samlas tidigare gjord forskning in kring ett avgränsat 

ämne. Internationellt kallas det för systematic review (Prøitz, 2015). Det finns olika sätt 

att gå tillväga när man gör en systematic review, det sättet vi har valt är att följa de här 

fem stegen formulerade av Khan, Kunz, Kleijnen, och Antes (2003): 

1. Formulera en forskningsfråga. Den forskningsfråga som forskningen skulle 

svara på handlade om vilken påverkan kemikalieexponering kan ha för barns 

utveckling och vilka konsekvenser det kan få för den pedagogiska 

undervisningen. 

2. Gör en bred sökning av forskning, både tryckt och elektronisk samt 

motivera det som valts och valts bort. För att vi finna aktuell forskning 

gällande vårt ämnesval sökte vi i samsökningstjänsten Discovery. De sökord vi 

bland annat använde var: chemical*, development*, preschool, children, toxin*, 

exposure, environment*, risk assessment, bisphenol A, contaminant*, early 

childhood education, flame retardants, PBDE, ADHD, autism, lead, executive 

function, endocrine disrupt*, phthalate, behaviour*, health hazards och chemical 

exposure. I det första urvalet tittade vi på forskningarnas titlar och sparade ner 

de som verkade relevanta för att svara på forskningsfrågan. Vi har även sökt 

efter passande litteratur i ämnet och fann då både böcker och rapporter gällande 

kemiska ämnen i vår vardag samt i förskolan. Vi har sökt vidare genom 

referenser i redan funnen litteratur samt artiklar för att på så sätt finna ytterligare 

material att utgå ifrån. De artiklar vi valt att använda valde vi därför att de kunde 

ge svar på våra frågeställningar gällande barns exponering och vilken påverkan 

exponeringen kan ha för barns utveckling samt konsekvenser för den 

pedagogiska undervisningen. 

3. Utvärdera kvaliteten på studierna. När vi sökte efter forskning sökte vi enbart 

efter peer reviewed för att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i vårt arbete. 
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För att ytterligare smalna av forskningen tittade vi närmare på abstract och sedan 

vidare i texten för att se om den var relevant för vår forskningsfråga. 

4. Summering av den funna forskningen. Vi delade in forskningen i fyra delar 

bly, bisfenol A, ftalater och flamskyddsmedel. Dessa ämnen valde vi för att det 

fanns forskning om dem och deras påverkan på barns utveckling.  Här kunde vi 

också alltmer skapa oss en bild av vad forskningen kommit fram till. Då vi var 

två som gjorde det här arbetet så kände vi att det var relevant att dela upp 

forskningen mellan oss och sammanfattade därför det vi läst för varandra på 

grund av tidsbristen.  

5. Tolka resultatet och materialets styrkor och svagheter. Svagheterna anser vi 

är att det inte finns så mycket forskning kring ämnet vilket forskarna i den 

forskningen vi läst också tar upp. Sammantaget kan ändå slutsatser dras om 

barns exponering och påverkan. 

När vi har analyserat vårt material har vi jämfört studiernas resultat med varandra för att 

kunna se skillnader samt likheter (Bryman, 2011). Kännetecknen för god tillförlitlighet 

och trovärdighet i en systematisk litteraturstudie är att materialet är heterogent och 

övergripande (Khan et al., 2003). Vår studie innehåller flertalet vetenskapliga artiklar 

och texter från myndigheter där vi funnit svaren på våra frågor och som sedan lett till 

olika slutsatser. I dessa texter finns en tillförlitlighet och trovärdighet vilket då också 

återspeglas i vår studie.  

Gällande frågeställningen om vilket skydd barn har när de befinner sig på förskolan har 

vi även sökt litteratur som inte är forskningsbaserad. Vi har ändå utgått från samma 

principer och steg om dess relevans för att även med hjälp av dessa få svar på 

forskningsfrågan. Det andra material som vi använt oss av är skrivna av myndigheter 

och ger i och med det en tillförlitlighet och trovärdighet till innehållet i texterna. Vi har 

försökt och hålla oss kritiska till vårt insamlade material och samtidigt försökt återge 

innehållet utan att förvanska det genom felaktiga tolkningar. 

Då vi valt att granska barnens miljö ville vi jämföra den med vuxnas arbetsmiljö och 

jämföra lagar och dokument gällande detta, däribland Arbetsmiljöverket (2014), 

Arbetsmiljöverket (2015) samt (SFS 1998:808). Vi har också valt att jämföra barnens 

arbetsmiljö med två valda yrkesgrupper: målare och frisör. Anledningen till att vi valde 

dessa är att vi tyckte det var rimligt att förutsätta att de utsätts för olika kemikalier i sin 

vardag genom sitt yrke. När vi sedan började läsa vidare om yrkena och det visade sig 

att de exponeras för många kemikalier där många också kan ge samma symptom som 

barnen kan få av kemikalierna i sin vardag blev valet självklart. Anledningen till att vi 

valde att ha med arbetsmiljölagen var för att tydliggöra vilka lagar det faktiskt finns 

gällande vuxnas arbetsmiljö för att sedan kunna jämföra med vad det finns skrivet om 

barns miljö. Finns det likheter eller skiljer de sig åt? Vi har även använt oss av motioner 

från riksdagen. Motionerna valde vi för att vi under arbetets gång fick veta att det lagts 

fram förslag gällande att förskolans barn, precis som skolelever redan gör, skulle ingå i 

arbetsmiljölagen.  

Genom processen med att hitta relevant forskning kom vi till en punkt då vi var tvungna 

att sluta söka och bestämma oss för att det vi hittills hittat fick vara nog, för att hålla 

arbetet avgränsat.  
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5 RESULTAT 

5.1 VILKET SKYDD GÄLLANDE SIN MILJÖ HAR BARNEN I FÖRSKOLAN? 
Palm (2011, oktober) skriver att år 2006 utredde staten arbetsmiljölagen och fick 

namnet ”Bättre arbetsmiljöregler I”. Utredningen fann brister gällande säkerheten för 

barnen. Trots detta tycktes inte barnen i förskolan behöva omfattas av arbetsmiljölagen, 

lagen ansågs alltså inte behöva utvidgas. Istället bestämdes det att arbetsmiljölagen ska 

justeras och få en större plats i skollagen. Detta blev dock inte fallet. Skollagen kom 

med en ny text men den nämner inte arbetsmiljön. Det som nämns är att barnen ska 

erbjudas en god miljö och att det är huvudmannen som ansvarar för detta, något som 

barnombudsmannen uttryckt sitt motstånd mot. Barnombudsmannen undrar vad som 

egentligen menas med god miljö och ser en risk med att barns arbetsmiljö och deras 

säkerhet glöms bort samt vad det kan ge för konsekvenser. Barnombudsmannens förslag 

var att det i skollagen skulle stå att det i förskolan samt fritidshem skulle ske ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Nu när detta uteblev saknar barnen ett skydd i sin 

arbetsmiljö. 

Vidare i Palm (2011, oktober) menar enhetschefen på Skolinspektionen i Göteborg 

gällande regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning, att en säkerhetsgranskning av 

miljön utifrån en barnsynpunkt inte ingår i deras uppdrag. Enhetschefen menar dock att 

om de skulle upptäcka stora brister vad gäller säkerhet i förskolans miljö, skulle de 

kontakta Arbetsmiljöverket. Som nämnts innan ansvarar inte heller arbetsmiljöverket 

för barns miljö utan de utgår från de vuxnas arbetsmiljö. Enhetschefen från 

Skolinspektionen påpekar att på grund av detta finns stora brister i lagstiftningen kring 

barns säkerhet och hon tycker att detta borde ingå i arbetsmiljölagen.  

Folkhälsomyndigheten (2013b) skriver att förskolan och skolan går under miljöbalkens 

föreskrifter och har i och med det en anmälningsplikt i sina verksamheter. Det är 

kommunernas miljönämnd eller motsvarande som är ansvariga för tillsynen på förskolor 

och den ska därför granska att miljöbalkens regler efterföljs i verksamheterna. 

Miljönämnden ansvarar alltså för det praktiska tillsynsarbetet. De kan också göra besök 

för att informera om miljön samt kontrollera verksamheten för att minska och åtgärda 

eventuella risker. Folkhälsomyndigheten (2013b) är ansvarig vad gäller frågor rörande 

miljöbalkens föreskrifter om bland annat hälsoskydd. Vidare menar 

Folkhälsomyndigheten (2013a) att det är förskolan själva som ansvarar för den 

verksamhet som bedrivs och att de som arbetar inom verksamheten känner till 

miljöbalkens lagar. En av miljöbalkens regler är att förskolan själv ska granska sin 

verksamhet för att se om det finns brister som behöver förebyggas eller åtgärdas, 

granskningen ska även dokumenteras.  

I Miljöbalken (SFS 1998:808) första kapitel § 1 står det bland annat att  

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som 

innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och 

god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 

skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad 

med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Miljöbalken skall tillämpas så att 
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människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 

dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.” (s.3). 

I andra kapitlet § 2 står det ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 

eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 

verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet.” (SFS 1998:808, s. 4). 

Vidare i Miljöbalken (SFS 1998:808) står det i andra kapitlet § 3 att ”Alla som bedriver 

eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, 

iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 

förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig 

verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart 

det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller miljön.” (s.4). 

I Miljöbalken (SFS 1998:808) andra kapitel § 6 uttrycks att ”Alla som bedriver eller 

avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja 

sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker 

för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller 

organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor 

som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.” 

(s.4-5).  

Konsumentverket (2015) belyser att produktsäkerhetslagen ser till att tjänster och varor 

från företag till konsumenter är säkra att använda. Lagen innehåller krav som dessa 

varor och tjänster måste kunna uppfylla för att kunna förhindra att de innebär en risk. 

Tjänsterna eller varorna ska inte vid normal användning kunna innebära ens en låg risk 

vad gäller människors säkerhet eller hälsa. Med tjänsten eller varan ska det följa med en 

säkerhetsinformation där konsumenten själv kan ta del av och bedöma dess risker. 

Konsumentverket är produktsäkerhetslagens tillsynsmyndighet. Konsumentverket delar 

tillsynen med andra myndigheter som i sin tur har ansvar över andra varor och dess 

eventuella risker, där de kemikalierelaterade riskerna hanteras av 

Kemikalieinspektionen.  

5.2 VUXNAS EXPONERING FÖR KEMIKALIER 
Arbetsmiljöverket (2014) beskriver i § 1 att “Syftet med dessa föreskrifter är att 

fastställa hur ohälsa och olycksfall orsakade av kemiska riskkällor i arbetet ska 

förebyggas. Föreskrifterna gäller alla verksamheter där kemiska riskkällor kan 

förekomma.” (s. 8).  

I § 4 ges följande definitioner:  

“De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 

arbetsmiljölagen (1977:1160), arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden. Dessutom använder 

föreskrifterna följande beteckningar.  
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Exponering - Att utsättas för en kemisk riskkälla genom inandning, förtäring, 

eller kontakt med hud, slemhinnor eller ögon.  

Farlig kemisk produkt - Kemisk produkt eller explosivt föremål som medför en 

fysikalisk fara eller hälsofara, inklusive de som inte släpps ut på marknaden, 

enligt kriterierna i – Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1272/2008 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 

(CLP-förordningen).  

Hantering - Tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 

transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering och 

liknande för faranden.  

Kemisk produkt - Kemiskt ämne eller blandning av kemiska ämnen som 

tillverkats eller utvunnits och vars funktion främst bestäms av dess kemiska 

sammansättning eller utgör avfall.  

Kemisk riskkälla - Ett kemiskt ämne eller flera kemiska ämnen tillsammans 

som, kan medföra ohälsa eller olycksfall genom sina hälsofarliga egenskaper, 

sina egenskaper när det beror på det sätt på vilket ämnena används eller 

förekommer, sin temperatur, att minska halten syrgas i luften eller att öka risken 

för brand, explosion eller annan farlig kemisk reaktion.  

Kemiskt ämne - Ett kemiskt grundämne eller en kemisk förening. (AFS 

2014:43)” (Arbetsmiljöverket, 2014, s. 9-10).  

Arbetsmiljöverket (2014) belyser bland annat i § 6 att “De kemiska riskkällor som kan 

förväntas förekomma i verksamheten ska identifieras och förtecknas. Riskkällorna ska 

ges ett namn som, för farliga kemiska produkter, inte får skilja sig från det namn som 

används vid märkning enligt 19 §. Datum när uppgifterna förtecknades ska anges och 

för respektive riskkälla ska framgå 1. typ av farlighet, 2. på vilken plats den förvaras 

och annars förekommer, 3. om hygieniskt gränsvärde finns och 4. vilka andra särskilda 

regler som kan gälla för riskkällan.” (s.10). 

Vidare kan vi bland annat läsa i § 7 att det alltid ska finnas “Säkerhetsdatablad för 

kemiska produkter samt annan information om risker och skyddsåtgärder som 

leverantören är skyldig att lämna. Om den mängd som hanteras är så liten att ohälsa 

eller olycksfall inte rimligen kan uppkomma räcker det emellertid med informationen i 

leverantörsmärkningen.” (Arbetsmiljöverket, 2014, s. 11). 

Arbetsmiljöupplysningen (2015c) belyser att kemikalier finns överallt, oavsett om vi är 

hemma eller på arbetsplatsen och att vissa av dessa ämnen kan påverka vår hälsa 

negativt. Arbetsgivaren ska undersöka och gå igenom de kemiska risker som finns i 

miljön för att sedan ta ett beslut om bland annat vilka produkter eller arbetsutrustning 

som ska eller inte ska användas. Skyddsutrustning ska finnas om arbetsmiljön kräver 

det. Om en nödsituation kopplat till ett skadligt ämne skulle infinna sig ska det finnas 

tydliga rutiner kring detta (Arbetsmiljöupplysningen, 2015c). För en del ämnen gäller 

att arbetsgivaren måste se till att personalen får gå på medicinska kontroller. Detta är 

obligatoriskt och måste ske när personer arbetar med exempelvis bly, härdplaster, 

asbest, kvarts och kadmium. 

Nedan följer beskrivningar av två olika yrkesgrupper som exponeras för kemikalier i 

yrket. 
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5.2.1 Målare 
Arbetsmiljöupplysningen (2015d) belyser att en del färger kan vara farliga via 

inandning och de kan dessutom utsätta målare för kontaktallergier. De menar även att 

det har skett en ökning av allergier hos målare. Målare arbetar också med exempelvis 

lim som innehåller härdplaster. Dessa har en dokumenterat negativ påverkan på hälsan. 

Exponeringen sker via luften när plasten hettas upp. Härdplaster är mycket irriterande 

och det som blir mest utsatt är lungor och luftväg. I värsta fall kan detta ge hudallergier 

och astma hos de som utsätts för ämnet i stor utsträckning (Arbetsmiljöupplysningen, 

2015b).  

De arbetsplatser som omgivs mycket av dessa härdplaster ska ha väl ordnade kunskaper 

om hur arbetstagaren ska hantera ämnet samt hur hen bäst skyddar sig. Arbetsplatsen i 

sig ska tillika ha de funktioner som krävs för att minska risken att luften blir påverkad 

av ämnet (Arbetsmiljöupplysningen, 2015b).  

5.2.2 Frisör 
Enligt Arbetsmiljöupplysningen (2015a) är frisöryrket förenat med risker för hälsan. 

Hårfärger är en av flera produkter som kan ge frisörer eksem, men även allergier och 

astma. I luften som frisörerna andas in cirkulerar ämnen som kan komma att irritera 

deras luftvägar. På arbetsplatsen är det viktigt att det finns en mycket god ventilation för 

att minska riskerna (Arbetsmiljöupplysningen, 2015a).  

Enligt Arbetsmiljöupplysningen (2015a) är det arbetsgivaren som bär det största 

ansvaret för arbetsmiljön som de anställda vistas i.  

5.3 VAD SÄGER ARBETSMILJÖLAGEN 
Arbetsmiljölagens första kapitel berör lagens syfte och tillämpningsområde 

(Arbetsmiljöverket, 2015). 1 kap. 1 § belyser lagens syfte: “Lagens ändamål är att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö” (Arbetsmiljöverket, 2015, s. 5). Syftet omfattar alltså mer än att bara 

förebygga ohälsa och olycksfall, det innefattar även en social dimension. Vidare i 

arbetsmiljölagens första kapitel står det i 3 § i den första punkten att arbetstagare ska 

likställas “den som genomgår utbildning, med undantag för barn i förskolan och elever i 

fritidshemmet” (Arbetsmiljöverket, 2015, s. 6) och att detta gäller vid tillämpning av 2–

4 och 7–9 kap. i arbetsmiljölagen. Detta innebär att elever från och med förskoleklassen 

omfattas av arbetsmiljölagen.  

I arbetsmiljölagens andra kapitel tas faktorer rörande arbetsmiljön upp, till exempel att 

arbetsmiljön ska vara sund och säker och i 6 § belyses det att “Ämne som kan föranleda 

ohälsa eller olycksfall får användas endast under förhållanden som ger betryggande 

säkerhet” (Arbetsmiljöverket, 2015, s. 13). I arbetsmiljölagens 2 kap. 7 § står det bland 

annat “Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, skall 

personlig skyddsutrustning användas. Denna skall tillhandahållas genom arbetsgivarens 

försorg” (Arbetsmiljöverket, 2015, s. 13). Det förespråkas således en säker användning 

av kemiska ämnen som kan vara skadliga för hälsan och vidare att om det krävs ska 

skyddsutrustning användas, för att ytterligare säkerställa arbetstagarnas goda hälsa.  
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Kapitel 3 i arbetsmiljölagen handlar om skyldigheter och ansvar, där det största ansvaret 

för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren men även arbetstagaren har ett ansvar att 

tillsammans med arbetsgivaren verka för en god arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2015). 

I 3 kap. 2 § står det bland annat “Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för 

att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall 

därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller 

ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs” (Arbetsmiljöverket, 2015, s. 

20). Denna paragraf handlar följaktligen om att arbetsgivaren ska vidta förebyggande 

åtgärder för att så långt som möjligt undvika ohälsa eller olyckor för arbetstagarna, 

riskerna ska helt tas bort eller i alla fall minimeras genom att ta bort eller ändra det som 

kan vara farligt. Vidare står det i 3 kap. 2a § bland annat att:  

“Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på 

ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god 

arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i 

verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte 

kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. Arbetsgivaren ska i den utsträckning 

verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. 

Handlingsplaner ska därvid upprättas.” (Arbetsmiljöverket, 2015, s. 20).  

Ovanstående paragraf behandlar arbetsgivarens skyldighet att bedriva sin verksamhet på 

ett sätt som uppfyller lagen, risker ska kartläggas, ohälsa och olycksfall ska utredas, 

vilket betyder att ett fortlöpande arbete med arbetsmiljön måste utföras på ett 

systematiskt sätt (Arbetsmiljöverket, 2015). 3 kap. 2c § tar upp att om 

arbetsförhållandena är sådana att det krävs företagsvård, ska arbetsgivaren borga för att 

vården finns tillgänglig och det står följande: 

“Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som 

arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en 

oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. 

Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja 

hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva 

sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.” 

(Arbetsmiljöverket, 2015, s. 21).  

Vidare i 3 kap. 3 § står det bland annat att:  

“Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de 

förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de 

risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall för vissa sig om 

att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta 

för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare 

som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en 

påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.” (Arbetsmiljöverket, 2015, s. 21).  

Den tredje paragrafen i kapitel 3 handlar alltså om kunskap och att det är arbetsgivarens 

skyldighet att ge instruktioner och information till arbetstagaren för att hen ska känna 

till riskerna med arbetet samt ha kunskap om hur arbetet ska utföras på ett riskfritt sätt 

(Arbetsmiljöverket, 2015).  



 

19 

 

5.4 EXPONERING OCH BARNS UTVECKLING 

Kemikalieinspektionen (2013) skriver att material och produkter släpper ifrån sig 

kemiska ämnen, exempelvis flamskyddsmedel från tekniska produkter, mjukgörare i 

leksaker av plast och bly från leksaker m.m. De kemiska ämnena går att hitta i damm, i 

luften eller kommer i kontakt med barnen direkt via huden. 

Kemikalieinspektionen (2013) belyser att de arbetar för att få bort ämnen som är farliga 

och som bland annat kan påverka fortplantningsförmågan eller vara cancerframkallande. 

Även EU:s kemikalielagstiftning arbetar nu allt mer med att fasa ut dessa ämnen. Ett 

steg i detta arbete är att ftalater inte får förekomma i barnavårdsartiklar eller i leksaker. 

Vad gäller elektriska produkter får inte PBDE eller polybromerade bifenyler 

förekomma. När kemikalieinspektionen gjorde studier på några förskolor i Sverige år 

2007 och 2008 visade det sig att det förekom både ftalater och PBDE i dammet men att 

allt eftersom ämnena fasas ut bör en minskning av de farliga ämnena kunna ske. 

Idag riskerar barn i allmänhet att utsättas för omkring 3000 syntetiska kemikalier och 

parallellt med en ökad användning av olika kemikalier, har neurologiska störningar hos 

barn ökat (de Cock, Maas & van de Bor, 2012). Även om medvetenheten om tillstånd 

som autism och ADHD har ökat och kan vara bidragande till den ökade 

diagnosticeringen, kan inte enbart detta stå för hela ökningen av de neurologiska 

diagnoserna. En hypotes är att exponering för endokrinstörande ämnen kan vara en 

bidragande faktor till diagnoserna autism och ADHD (de Cock et al., 2012). Vidare 

skriver de Cock et al. (2012) att det är väl känt att exponering för endokrinstörande 

ämnen hos vuxna kan få svåra konsekvenser för vuxnas hälsa. Ett exempel är Agent 

orange, som bland annat är cancerframkallande, som användes under Vietnamkriget. 

Exponering för kemikalier kan också få skadliga konsekvenser redan under 

fosterstadiet, eftersom de endokrinstörande ämnena förs över från modern till barnet 

genom navelsträngen (de Cock et al., 2012). De Cock et al. (2012) skriver att under 

fosterstadiet sker en rad viktiga och komplicerade utvecklingssteg där hormoner har en 

avgörande roll och störningar på dessa hormonella funktioner kan få stora konsekvenser 

för exempelvis hjärnans utveckling. 

Jurewicz, Polanska och Hanke (2013) skriver att effekterna av ett neurotoxiskt ämne är 

beroende av flera faktorer såsom när exponeringen sker och hur länge, spridningen av 

det toxiska ämnet i nervsystemet, mängden eller koncentrationen samt det toxiska 

ämnets förmåga att störa specifika processer i utvecklingen. Exponering av samma 

skadliga ämne kan följaktligen få olika konsekvenser beroende av när i utvecklingen 

exponeringen sker, likaså kan olika koncentrationer eller hur länge exponeringen sker 

ge olika utfall. (Jurewicz et al., 2013) 

Chance och Harmsen (1998) skriver att barns exponering för kemikalier börjar redan 

under fosterstadiet. De kemikalier som modern utsätts för och på ett eller annat sätt får i 

sig, får fostret också i sig. Samma kemikalieexponering sker via bröstmjölken, de 

kemikalier som modern exponeras för, exponeras barnet för genom 

bröstmjölken(Chance & Harmsen, 1998). 
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5.4.1 Mer forskning behövs 
Kemikalieinspektionen (2013) skriver att det inte finns tillräckligt med studier kring 

barns vardagliga miljö och de kemiska ämnen som finns där, för att några slutsatser 

kring hur ämnena påverkar barnens hälsa ska kunna dras. Vissa ämnen är mer studerade 

och där har slutsatser kunnat dras. Kemikalieinspektionens slutsats är alltså att det 

saknas kunskap om hur flera kemiska ämnen påverkar barnen kortvarigt och långvarigt 

och att det behövs mer forskning kring detta.  

Eubig et al. (2010) tar även upp andra miljöförorenande ämnen (bromerade 

flamskyddsmedel, bisfenol A, ftalater och polyfluoralkylerade kemikalier) som är 

närvarande överallt i vår vardag och de ser vidare forskning kring dessa ämnen som 

ytterst viktig för att förstå deras påverkan och potentiella effekt på barns utveckling. 

5.5 BISFENOL A 

Morgan et al. (2011) skriver att bisfenol förekommer i så kallade epoxiplaster och 

polykarbonatplaster. Dessa plaster finns bland annat i vissa leksaker, nappflaskor, mat- 

och dryckesförpackningar, plastglas och plasttallrikar. I den aktuella studien visar det 

sig att tekniska apparater utsöndrar bisfenol A vilket resulterar i att detta kemiska ämne 

kommer att finnas i dammet och luften i barnomsorgens miljö (Morgan et al., 2011). 

Kemikalieinspektionen (2011) tar även de upp studier som visar att bisfenol A 

utsöndras via exempelvis nappflaskor, men också via metallförpackningar som har en 

skyddande plasthinna på insidan. Med andra ord utsöndras bisfenol A i livsmedel när de 

kommer i kontakt med exempelvis polykarbonatplaster (Kemikalieinspektionen, 2011). 

Kemikalieinspektionen (2011) skriver att bisfenol A bland annat kan ge allergiska 

reaktioner på huden, skador på ögonen, luftvägarna kan påverkas och även 

fortplantningsförmågan kan påverkas negativt. Vidare menar de att om modern utsätts 

för stora mängder bisfenol A under graviditeten ökar risken för att fostret tar skada. 

Hjärnans utveckling kan störas, risken för bröstcancer kan öka samt att immunförsvaret 

kan påverkas negativt. Dessa effekter har observerats i tester som gjorts på djur. 

Exponeringsdoserna för bisfenol A har varit lägre än vid andra studier 

(Kemikalieinspektionen, 2011). Vidare skriver Kemikalieinspektionen att det kan vara 

svårt att dra några riktiga slutsatser eftersom vi inte riktigt vet vad dessa låga doser har 

för påverkan om exponeringen sker under en längre tid. Ytterligare orsaker till att det 

kan vara svårt att dra några långtgående slutsatser är att forskare och experter kommer 

fram till olika slutsatser även om de tolkar samma studie. Trots en osäkerhet kring 

bisfenol A är det av vikt att minska barns exponering för ämnet så mycket som möjligt. 

Braun, Kalkbrenner, Calafat, Ye, Yolton, Lanphear och Dietrich (2011) undersöker i sin 

studie hur bisfenol A kan påverka barns beteende och/eller exekutiva funktioner om 

exponering sker antingen under graviditet eller under barndomen, samt om barnets kön 

har betydelse för denna påverkan. De fann att exponering under fosterstadiet kan leda 

till att barnen vid tre års ålder blir mer benägna att ha ångest, vara deprimerade och 

uppvisa hyperaktivitetssymptom, men att exponering under barndomen inte leder till 

dessa svårigheter. Vidare visade studien att effekten var större hos flickor än hos pojkar, 

i synnerhet med avseende på hyperaktivitet. 
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Miodovnik et al. (2010) skriver bland annat att exponering av bisfenol A tillsammans 

med andra ämnen kan öka ämnenas individuella effekter. Att utsättas postnatalt för 

exempelvis bisfenol A och ftalater kan leda till en ökad risk för atypiska beteenden hos 

barn. Vidare skriver författarna att en kumulativ effekt kan uppstå om barn blir utsatta 

både prenatalt och postnatalt för dessa ämnen. 

Jurewicz et al. (2013) har i sin studie bedömt den verkan exponering för olika skadliga 

ämnen kan ha på barns kognitiva utveckling och på deras beteende under uppväxten. 

Författarna menar att flera studier pekar på att när nervsystemet är under utveckling är 

det särskilt sårbart för störningar, som till exempel lågdosexponering för olika 

föroreningar i miljön. På grund av detta behövs mer forskning kring bisfenol A för att 

belysa allvaret. Under tiden måste politiska beslut tas som förhindrar exponering, allt 

för att förebygga och visa försiktighet. Resultaten av granskningen vad gäller 

exponering för bisfenol A skiljer sig åt och några direkta slutsatser kan inte dras, mer 

forskning krävs för det finns ändå vissa bevis för att barns utveckling påverkas av 

bisfenol A. 

Syftet med de Cocks et al. (2012) studie är att ge en bild av relationen mellan perinatal 

exponering för endokrinstörande ämnen och autismspektrumtillstånd och ADHD 

(attention-deficit/hyperactivity disorder). I resultatet kommer författarna bland annat 

fram till att prenatal exponering för bisfenol A inte hade någon relation till 

autismspektrumtillstånd senare i livet. 

Kemikalieinspektionens rapport om bisfenol A (BPA) uttrycker att “Den 

faroklassificering av BPA som har fastställts på EU-nivå rör följande effekter: allvarliga 

ögonskador; irritation i luftvägarna; allergisk hudreaktion; skadliga effekter på 

fortplantningsförmågan; skadligt för vattenlevande organismer. Faroklassificeringen, 

liksom riskbedömningar på livsmedelsområdet, baseras på effekter som man sett i 

konventionella toxikologiska studier. Dessa studier är gjorda enligt kvalitetskrav och 

protokoll som myndigheter kommit överens om och som industrin ska följa. 

Kvalitetskraven styr också vilka toxikologiska effekter som studeras.” 

(Kemikalieinspektionen, 2011, s. 11) 

5.6 FLAMSKYDDSMEDEL 

Bradman et al. (2014) har i sin studie sett att bromerade flamskyddsmedel (PBDE) 

förekommer i damm och därmed finns en stor exponeringsrisk för barn.  

Flamskyddsmedel finns bland annat i möbler, mattor och skumgummi. Vidare skriver 

författarna att mängden flamskyddsmedel i dammet var som allra högst i de rum där 

barnen sov. Detta är på grund av att det fanns madrasser av skumgummi i rummet. I 

studien var halterna av flamskyddsmedel i dammet alltid högre i rum där stoppade 

möbler och skumgummi fanns. Kemikalieinspektionen (2013) analyserade mängden 

PBDE i inomhusluften i förskolan och i hemmet. Mängden PBDE var betydligt högre i 

förskolans inomhusluft än i hemmets. En anledning kan vara att förskolan har kvar 

gamla möbler som innehåller dessa flamskyddsmedel. Likt Bradman et al. (2014) menar 

även Kemikalieinspektionen (2013) att en stor bov i exponeringen för PBDE är 

skummadrasser av polyuretan. 
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Kemikalieinspektionen (2013) belyser att det finns ungefär 70 stycken olika bromerade 

flamskyddsmedel. Kunskapen om hur dessa påverkar vår miljö och hälsa är varierande. 

PBDE är ett av dessa bromerade flamskyddsmedel och det som det finns mest kunskap 

om. PBDE kan delas in i tre olika kategorier och alla är svåra att bryta ner. En av dessa 

är pentaBDE, som har en negativ påverkan på hälsan om vi utsätts för den under en lång 

eller upprepande period. OktaBDE anses påverka reproduktionen. Vad gäller dekaBDE 

har ingen negativ påverkan på hälsan eller miljön kunnat påvisas 

(Kemikalieinspektionen, 2013). 

Dzwilewski och Schantz (2015) gör en sammanfattning av forskning gällande 

exponering för vissa kemikalier prenatalt och/eller tidigt efter födseln och förseningar 

eller svårigheter i språkutvecklingen. Resultaten från studier gällande bromerade 

flamskyddsmedel (här polybromerade difenyletrar, PBDEs) är inte helt 

överensstämmande men resultaten från några av studierna tyder på att det kan finnas ett 

samband mellan en prenatal exponering av PBDE och sämre verbala förmågor i tidig 

barndom (Dzwilewski & Schantz, 2015). 

Cowell et al. (2015) har i sin studie följt mor/barn-par från graviditet till när barnen är i 

7-årsåldern, för att se om det finns ett samband mellan prenatal exponering för 

polybromerade difenyletrar (PBDE) och koncentrationssvårigheter hos barnen i åldern 

3-7. Koncentrationssvårighet är ett av symptomen under diagnosen ADHD. Författarna 

beskriver att styrkan i deras studie är att de följt och mätt barnens beteende under så 

pass lång tid och de har funnit att det finns ett samband mellan PBDE i navelsträngen 

och koncentrationssvårigheter hos förskolebarn och skolbarn. Vidare skriver Cowell et 

al. (2015) att deras studie tillsammans med tidigare studier stärker motivationen för ett 

beslut om att fasa ut dessa flamskyddsmedel i produkter ute på marknaden. 

Jurewicz et al. (2013) skriver att exponering för bromerade flamskyddsmedel kan leda 

till störningar i den neurologiska utvecklingen. Detta visar sig bland annat genom sämre 

finmotorik, bristande koncentration och försämrad mental och fysisk utveckling. 

Syftet med de Cocks et al. (2012) studie är att ge en bild av relationen mellan perinatal 

exponering för endokrinstörande ämnen och autismspektrumtillstånd och ADHD. 

Resultatet i studien visade att perinatal exponering för bisfenol A, PBDEs och ftalater 

kunde länkas till ett mer utåtagerande beteende, som kan vara en del i en ADHD-

diagnos hos barn. Det finns dock även studier som inte visar på detta samband. I sin 

slutsats menar författarna att det inte finns tillräckligt med data för att dra slutgiltiga 

slutsatser om relationen mellan exponering prenatalt för endokrinstörande ämnen och 

autismspektrumtillstånd men att studierna ändå pekar på att det finns ett sådant 

samband, starkare bevis verkar dock finnas mellan exponering för perinatal exponering 

för endokrinstörande ämnen och ADHD. 

Bromerade flamskyddsmedel, inklusive polybromerade difenyletrar (PBDEs) 

förekommer bland annat i möbler och elektronik under de senaste 25 åren, de har blivit 

en vanligt förkommande miljöförorening och höga nivåer av ämnena har hittats i mat, 

inomhus i damm och i luften, vilket lett till att det även förekommer i vävnader hos djur 

och människor (Messer, 2010). 
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Om autismspektrumtillstånd skriver Messer (2010) att det är tillstånd som karakteriseras 

av bristande sociala och kommunikativa färdigheter, olika grad av kognitiva svårigheter 

och upprepande beteenden. Tillstånden beror av skador under den neurologiska 

utvecklingen och orsaken tros vara genetiska faktorer och exponering för olika 

miljöföroreningar, för även om genetiska faktorer står bakom en del av skadorna på 

hjärnan under utveckling, kan de inte ensamma ansvara för den ökande förekomsten av 

diagnoser som autism. Ämnen som är mycket lika de kroppsliga hormonerna, kan 

ersätta de kroppsegna hormonerna och på så vis störa olika steg, nödvändiga för en 

”normal” utveckling (Messer, 2010). De högsta halterna av PBDEs hos människor 

finner en hos de yngre barnen (bebisar och toddlare) som har ammats och det är under 

den perioden i utvecklingen som barn är som känsligast för endokrinstörande ämnen 

(Messer, 2010). Studier på möss och råttor har visat att exponering för PBDEs under 

den tidiga postnatala utvecklingen ledde till hyperaktivitet, kognitiva svårigheter och 

förändrad motorisk utveckling, många studier har visat ett förändrat beteende hos de 

adulta djuren efter att ha blivit exponerade i den tidiga utvecklingen och detta stöder 

hypotesen att PBDEs har en skadlig verkan på den neurologiska utvecklingen (Messer, 

2010). Följaktligen, menar Messer (2010), måste riskerna med PBDEs tas på allvar och 

genom tester på djur och epidemiologiska studier på människor måste man komma fram 

till nya kriterier och nya beslut gällande riskerna med och användandet av bromerande 

flamskyddsmedel. 

5.7 BLY 

Neugebauer, Wittsiepe, Kasper-Sonnenberg, Schöneck, Schölmerich och Wilhelm 

(2015) undersöker i sin studie prenatal exponering i låga doser av olika kemiska ämnen, 

däribland bly, och hur denna exponering står i relation till barn i skolåldern och deras 

koncentrationsförmåga. Författarna skriver att tidigare studier har visat att postnatal 

exponering för låga doser bly har visat sig ha samband med den kliniska diagnosen 

ADHD och med koncentrationssvårigheter samt att pågående blyexponering under 

barndomen pekade på en ökad impulsivitet och aktivitet hos femåringar. Deras studie 

inte har lika starka bevis för att prenatal exponering för bly skulle ha samma verkan på 

koncentrationsförmågan hos barn, dock fann de att ADHD-relaterat beteende, särskilt 

impulsivitet, hos 8-9-åringar hade ett samband med blykoncentrationer i fosterstadiet. 

Dzwilewski och Schantz (2015) gör en sammanfattning av forskning gällande 

exponering för vissa kemikalier prenatalt och/eller tidigt efter födseln och förseningar 

eller svårigheter i språkutvecklingen. I de studier som undersökts visade ett samband 

mellan tidig exponering för bly och en minskning i övergripande kognition och även 

svårigheter med att bearbeta ljud (då specifikt tal), verbal förståelse, läsning och 

stavning. Författarna skriver att även om blyanvändningen har fasats ut utsätts barn 

dagligen för små doser av bly samt att den mest kritiska perioden för barn är mellan 6 

månader och 2 år på grund av exempelvis beteenden som att suga på och ha saker i 

munnen. Kemikalieinspektionen (2013) skriver att bly kan förekomma i barns leksaker 

samt i smycken och barn exponeras för detta via damm och inandningsluften. 

Eubig, Aguiar och Schantz (2010) gör en review om bland annat bly och ADHD för att 

hitta bevis för att olika miljöfarliga ämnen kan påverka barn, på så sätt att de uppvisar 
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brister vad gäller neuropsykologiska funktioner, som även förknippas med diagnosen 

ADHD. Studierna visar att barn som utsätts för bly i sin omgivning ofta uppvisar brister 

gällande flera aspekter av exekutiva funktioner och koncentrationsförmåga som 

förknippas med ADHD. De funktioner som påverkas mest är kognitiv flexibilitet, 

uppmärksamhet och fokusering (Eubig et al., 2010). Vidare hittar författarna bevis, fast 

något svagare, för att blyexponering även kan leda till svårigheter med arbetsminne, 

planering och impulskontroll. Flera studier visar dessutom att nivån av bly i blodet går 

att kopplas samman med diagnosen ADHD. Det behövs mer forskning enligt Eubig et 

al. (2010), för att ytterligare stärka kausaliteten mellan blyexponering och ADHD. 

Författarna skriver att denna typ av forskning är viktig därför att exponering för olika 

skadliga ämnen faktiskt går att förhindra, i alla fall i teorin. Även om ADHD till största 

del är ärftlig, finns det nu stöd för att ADHD faktiskt också härstammar från andra 

faktorer såsom miljö och sociala faktorer, inte bara genetiska (Eubig et al., 2010). 

5.8 FTALATER 

Kemikalieinspektionen (2013) skriver att ftalater finns bland annat i PVC-golv och att 

barn kan exponeras för ftalaterna via damm som samlas på golvet samt via 

inandningsluft (Kemikalieinspektionen, 2013). 

Kim et al. (2009) har gjort en studie som visar ett samband mellan ftalatmetaboliter i 

urinen och ADHD-symptom hos skolbarn i åtta- till tioårsåldern. Tidigare studier har 

dels visat att råttor uppvisar hyperaktivitet när de utsatts för ftalat och dels att hjärnan 

under utvecklingen är särskilt sårbar. Detta visar, menar författarna, att barns hjärnor 

kan ta mer skada från ftalater än vuxnas hjärnor. Kim et al. (2009) skriver alltså att de 

har hittat ett starkt samband mellan att bli utsatt för ftalater och ADHD-symptom, 

såsom ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Dock kan de inte utesluta 

genetiska grunder, men andra studier visar på att den genetiska påverkan inte ligger till 

grund men kan öka hjärnans känslighet eller mottaglighet för påverkan av skadliga 

ämnen. 

Larsson, Weiss, Janson, Sundell och Bornehag (2009) har gjort en uppföljning på en av 

sina tidigare studier. I den uppföljande studien ligger fokus på att ta reda på om det 

finns något samband mellan faktorer i miljön och tillstånd inom autismspektrumet hos 

barn i 6-8 årsåldern. De slutsatser som författarna drar är att exponering för ftalater (från 

PVC-golv) tidigt i utvecklingen verkar vara kopplat till olika autismspektrumtillstånd, 

men att studien har väckt många följdfrågor som behöver svar samt att denna studie är 

långt ifrån tillräckligt övertygande som bevis. 

Miodovnik et al. (2010) finner i sin studie ett samband mellan prenatal exponering av 

ftalater och sociala svårigheter hos barn, svårigheter relaterade till sjukdomar inom 

autismspektrumet. Dock kunde de inte se något samband mellan bisfenol A och dessa 

svårigheter. I sin slutsats menar dock författarna att bli exponerad över tid både för 

ftalater och bisfenol A kan spä på ämnenas individuella effekter samt genom att bli 

utsatt postnatalt av dessa ämnen så kan det finnas ett samband med ökad risk för 

atypiska beteenden hos barn och att en kumulativ effekt kan finnas om de blir utsatta 

prenatalt och postnatalt för dessa ämnen. 
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Jurewicz et al. (2013) har i sin studie bedömt den verkan exponering för olika skadliga 

ämnen kan ha på barns kognitiva utveckling och på deras beteende under uppväxten. 

Författarna menar att flera studier pekar på att när nervsystemet är under utveckling är 

det särskilt sårbart för störningar som till exempel lågdosexponering för olika 

föroreningar i miljön och på grund av detta behövs mer forskning kring ämnet för att 

belysa allvaret samt att under tiden måste politiska beslut tas som förhindrar 

exponering, allt för att förebygga och visa försiktighet. Jurewicz et al. (2013) menar i 

sin studie att, vad gäller ftalater, visar studierna på att om barns utsätts för 

ftalatmetaboliter kan det vara skadligt för processer i den neurologiska utvecklingen 

samt att ftalatexponering kan relateras till bland annat utåtagerande och 

koncentrationssvårigheter (Jurewicz et al., 2013). 

Syftet med de Cocks et al. (2012) studie är att ge en bild av relationen mellan perinatal 

exponering för endokrinstörande ämnen och autismspektrumtillstånd och ADHD. I 

resultatet kommer författarna bland annat fram till att exponering för ftalater påverkade 

barns sociala förmågor, kognitionen, kommunikationen och den sociala medvetenheten 

på ett försämrande sätt. 

6 DISKUSSION 

6.1 ARBETSMILJÖLAGEN OCH BARNS SKYDD  
Arbetsmiljöverket (2014) tar upp att de kemiska risker som finns på en arbetsplats där 

kemiska risker kan förekomma ska förebyggas, dessa ska även identifieras och 

dokumenteras gällande bland annat vad det är för kemisk produkt, farlighet och dess 

regler. Arbetsmiljöverket, arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen utgår alla från 

samma benämningar i sina föreskrifter om hygieniska gränsvärden. Några av dessa 

benämningar är exponering, kemisk produkt och hantering (Arbetsmiljöverket, 2014). 

Vidare skriver arbetsmiljöverket att när det gäller kemiska produkter är leverantören av 

dessa skyldig att lämna ett säkerhetsdatablad vad gäller den specifika produkten. 

Vad gäller de vuxna arbetstagarnas arbetsmiljö och dess föreskrifter, är det väldigt väl 

skrivet, lagar och regler finns skrivna för att arbetsmiljön ska vara så god som möjligt 

för arbetstagarna. Hur ser då barnens arbetsmiljö ut på förskolan? I sin resultatdel 

nämner Morgan et al. (2011) att bisfenol A finns i exempelvis leksaker av plast som 

barnens exponeras för. Bradman et al. (2014) skriver att barn exponeras för 

flamskyddsmedel som finns bland annat i möbler och skummadrasser. Detta visar att 

det förekommer kemikalier i barns arbetsmiljö, men dessa styrs inte av gränsvärden, 

och inga säkerhetsdatablad är skyldiga att lämnas gällande exempelvis en leksak 

innehållande med bisfenol A. 

Arbetsmiljöupplysningen (2015c) tar upp att det både i hemmet och på arbetsplatsen 

finns kemikalier överallt och vissa av dem kan påverka hälsan. Arbetsgivaren har en 

skyldighet att se till att den arbetsutrustning och eventuell skyddsutrustning som krävs 

finns att tillgå. Vi tänker att det kanske är svårt att kräva att barn ska ha på sig 

skyddsutrustning. Däremot menar vi att det är viktigt med kunskap gällande de 

kemikalier som finns i barnens arbetsmiljö och vilka risker de innebär för att kunna göra 
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ett försök för att fasa ut dem. Kanske kan kunskap leda till en sådan enkel rutin som att 

barnen får tvätta händerna oftare? 

Arbetsmiljöupplysningen (2015c) skriver vidare att arbete med bland annat bly kräver 

obligatoriska medicinska kontroller. Neugebauer et al. (2015) såg i sin studie ett 

samband mellan blykoncentrationer i fosterstadiet hos barn och ADHD-liknande 

beteenden. Även Eubig et al. (2010) menar sig se ett samband mellan barns exponering 

för bly och ADHD-liknande beteenden. Slutligen skriver Dzwilewski och Schantz 

(2015) att barn dagligen utsätts för små doser av bly och barnen är som mest utsatta när 

de är mellan 6 månader och 2 år i och med att de stoppar saker i munnen och suger på. 

Barn exponeras för bly i sin arbetsmiljö och vardag och studier visar på vilka 

konsekvenser det kan få. Varför får vuxna arbetstagare som utsätts för bly gå på 

medicinska kontroller men inte barn?  

Arbetsmiljöupplysningen (2015d) och Arbetsmiljöupplysningen (2015a) menar att 

bland annat målare och frisörer är yrkesgrupper som utsätts för kemikalier på 

arbetsplatsen. De tar också upp riskerna med kemikalierna som yrkesgrupperna utsätts 

för. Här är det arbetsgivaren som bär det största ansvaret för arbetsmiljön 

(Arbetsmiljöupplysningen, 2015d) och Arbetsmiljöupplysningen (2015a). Det är även 

så att vuxna arbetstagare skyddas av arbetsmiljölagen som i stora drag handlar om att 

förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen samt att uppnå en god arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Bengtsson och Karlsson (2011) tar upp att arbetsmiljölagen 

omfattar barn från förskoleklass och uppåt men att det varit på förslag att 

Arbetsmiljölagen även ska omfatta förskolan och fritidshem men förslaget avslogs år 

2006 då det ansågs att förskolan skyddas av annan lagstiftning. I arbetsmiljölagens 

första kapitel står det bland annat i § 3 “Vid tillämpning av 2–4 och 7–9 kap. ska med 

arbetstagare likställas 1. den som genomgår utbildning, med undantag för barn i 

förskolan och elever i fritidshemmet” (Arbetsmiljöverket, 2015, s. 6). Riksdagen har fått 

flera förslag om att arbetsmiljölagen även ska omfatta förskolebarn (Motion 

2013/14:Ub254, 2013/14:Ub418, 2013/14:Ub418). Motionen (2011/12:Ub220) föreslog 

att barn skulle få skyddsombud och få samma rättigheter i arbetsmiljölagen. Detta 

avslogs och det föreslogs en förändring med klarare regler i skollagstiftningen samt 

bättre samarbete mellan myndigheter. Vad skyddas då barn av istället för 

arbetsmiljölagen? Folkhälsomyndigheten (2013b) menar att förskolan och skolan 

skyddas av miljöbalkens föreskrifter där kommunens miljönämnd eller liknande bär 

ansvaret för tillsynen att föreskrifterna efterföljs. Miljöbalken handlar till stor del om en 

god och hälsosam miljö (SFS 1998:808, s. 3). Barn skyddas också indirekt av 

miljömålsberedningen (2012) med dess miljökvalitetsmål Giftfri miljö men även 

indirekt av vuxnas skydd. Konsumentverket (2015) menar att produktsäkerhetslagen 

granskar varor och tjänster för att förebygga att de ska kunna medföra eventuella risker. 

De kemikalierelaterade riskerna gällande varor är kemikalieinspektionen ansvariga för. 

Dessa skydd upplevs mer som allmänna skydd och som då även eleverna i skolan 

skyddas av. Vad finns det då för belägg för att förskolan skyddas av annan lagstiftning? 

Palm (2013) menar just att det finns brister i skyddet för förskolans barn. Det 

förekommer yrken där arbetstagare dagligen utsätts för kemikalier som exempelvis 

frisörer och målare (Arbetsmiljöupplysningen, 2015a) och Arbetsmiljöupplysningen 

(2015d). Därför upplevs det som att de yrkena inte heller har ett fullt tillräckligt skydd 
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av arbetsmiljölagen då arbetstagare trots allt fortsätter att utsättas för kemikalier 

dagligen. Med tanke på detta kanske det inte vore fullt optimalt att förskolebarnen 

skulle omfattas av arbetsmiljölagen, det kanske trots allt inte skulle ske några större 

förändringar i barnens arbetsmiljö. Detta eftersom barn är annorlunda än vuxna i sitt 

beteende och har heller inte samma förståelse för faror. Bly, ftalater, flamskyddsmedel 

och bisfenol A är mer ”dolda” kemikalier jämfört med exempelvis målarnas härdplaster 

och frisörernas blekmedel. Detta leder till att mer kunskap behövs om kemikalierna i 

barns vardag. 

6.2 BARNS SÄRSKILDA UTSATTHET 
Barn är särskilt utsatta eftersom de är under utveckling på ett eller annat sätt. Barns 

hjärna är under utveckling och är därför mer känslig för exponering för kemikalier 

menar (Chance och Harmsen, 1998). Även foster kan ta skada om de utsätts för större 

mängder bisfenol A under graviditeten då utvecklingen av barns hjärna kan störas 

(Kemikalieinspektionen, 2011). Även Jurewicz et al. (2013) belyser att när barns 

nervsystem är under utveckling är det särskilt sårbart för störningar som till exempel 

lågdosexponering.  Kim et al. (2009) menar att barn är extra känsliga för exponering för 

kemikalier då deras hjärna är under utveckling. Vidare menar de att hjärnans utveckling 

är känslig för exponering av ftalater och i och med det kan barns hjärnor ta mer skada 

än vuxnas. de Cock et al. (2012) menar att det skett en ökning av neurologiska 

störningar hos barn i takt med att användningen av kemikalier har ökat. I fosterstadiet 

händer flera viktiga och komplicerade utvecklingssteg där hormoner har en väsentlig 

roll och om det sker störningar på de hormonella funktionerna kan det leda till stora 

konsekvenser för exempelvis hjärnans utveckling (de Cock et al., 2012). Jurewicz et al. 

(2013) menar att mängden eller koncentrationen i nervsystemet kan störa processer i 

utvecklingen. Miljöföroreningar kan leda till störningar på den neurologiska 

utvecklingen hos barn (Messer, 2010). 

Bradman et al. (2014) menar att barn är extra utsatta för att få i sig kemikalier då de har 

sina händer eller leksaker eller föremål i munnen vilket gör att de indirekt får i sig 

kemikalier men även får i sig damm där kemikalierna också finns. Barn är dessutom 

mer utsatta för att de befinner sig nära golvet (Kemikalieinspektionen, 2007, Chance 

och Harmsen, 1998). Om barn och vuxna exponeras för lika mängder kemikalier är 

barnen mer utsatta då de får i sig mer luft, vatten och mat i förhållande till sin 

kroppsvikt jämfört med vuxna. Dessutom kan exponeringen ske redan hos fostret som 

ligger i moderns mage (Chance och Harmsen, 1998). 

6.3 FORSKNING GÄLLANDE BARNS EXPONERING OCH KONSEKVENSERNA DÄRAV 
Vi har tittat närmare på fyra av alla de tusentals kemikalier som barn utsätts för i sin 

vardag och bland annat vad forskning säger om vad exponeringen kan leda till. 

De Cock et al. (2013) skriver om en hypotes, som säger att exponering för 

endokrinstörande ämnen kan vara en faktor som bidrar till en ökning av 

diagnosticeringen av tillstånd som autism och ADHD. Studier har visat att exponering 

för bisfenol A kan leda till ångest, depressioner och hyperaktivitet (Braun et al., 2011) 

samt att barns beteende och utveckling kan påverkas (Miodovnik et al., 2010 och 
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Jurewicz et al., 2013). Exponering för flamskyddsmedel kan leda till sämre verbala 

förmågor (Dzwilewski & Schantz, 2015), koncentrationssvårigheter (Cowell et al., 

2015, Jurewicz et al., 2013), sämre finmotorik och försämrad mental och fysisk 

utveckling (Jurewicz et al., 2013) samt utåtagerande beteende (de Cock et al., 2012). 

Vad gäller bly kan exponering härledas till koncentrationssvårigheter (Neugebauer et 

al., 2015, Eubig et al., 2010), svårigheter i olika aspekter av språkutvecklingen 

(Dzwilewski & Schantz, 2015) samt ett samband med ADHD (Eubig et al., 2010). 

Exponering för ftalater kan leda till en rad olika ADHD-symptom (Kim et al., 2009, 

Jurewicz et al., 2013) och autismspektrumtillstånd med dess olika symptom (Larsson et 

al., 2009, Miodovnik et al., 2010, de Cock et al., 2012). 

Vi har visat vad forskningen säger om vad exponeringen kan leda till, men när i 

utvecklingen spelar exponeringen som mest roll med avseende på de skadliga 

konsekvenserna? Jurewicz et al. (2013) belyser att exponering för samma kemiska ämne 

kan få olika utfall beroende av när exponeringen sker samt att andra faktorer också 

spelar in såsom koncentration och hur länge exponeringen varar. Braun et al. (2011) 

visar i sin studie att det är exponering under fostertiden, vad gäller bisfenol A, som har 

betydelse för barns beteende medan Miodovnik et al. (2010) menar att exponering för 

bisfenol A tillsammans med andra ämnen efter födseln kan leda till atypiska beteenden 

hos barn samt att exponering för ämnena både innan och efter födseln kan få en 

adderande effekt. De Cock et al. (2012) visar i sin studie att exponering prenatalt för 

bisfenol A inte hade något samband med tillstånd inom autismspektrumet senare i livet. 

Vad gäller flamskyddsmedel menar Dzwilewski och Schantz (2015) att det kan finnas 

ett samband mellan prenatal exponering och sämre verbala förmågor i den tidiga 

barndomen, även Cowell et al. (2015) visar att det är den prenatala exponeringen som 

leder till svårigheter hos förskolebarn och skolbarn, i detta fall 

koncentrationssvårigheter. De Cock et al. (2012) visar med sin studie ett samband 

mellan perinatal exponering för PBDE och utåtagerande beteende, ett svagt samband 

mellan prenatal exponering för endokrinstörande ämnen och tillstånd inom 

autismspektrumet samt ett starkare samband mellan perinatal exponering och ADHD. 

Messer (2010) skriver att det är hos de yngre barnen, som blivit ammade, som de högst 

uppmätta nivåerna av PBDE har funnits och att det är just under den perioden i 

utvecklingen som individen är som känsligast för störningar från endokrinstörande 

ämnen. Detta, tillsammans med studier gjorda på djur, menar författaren stöder 

antagandet om riskerna kring PBDE och dess påverkan på den neurologiska 

utvecklingen. 

Prenatal exponering av bly har visat sig ha ett samband med ADHD-relaterat beteende 

(Neugebauer et al., 2015) samt svårigheter i språkutvecklingen (Dzwilewski & Schantz, 

2015). Postnatal exponering för bly i låga doser kopplas samman med diagnosen 

ADHD, brister i de exekutiva funktionerna och koncentrationssvårigheter (Neugebauer 

et al., 2015, Eubig et al., 2010). 

Exponering för ftalater under barndomen visar sig ha ett starkt samband med ADHD 

symptom hos 8-10 åringar (Kim et al., 2009) och exponering tidigt i utvecklingen 

verkar vara kopplat till olika autismspektrumtillstånd (Larsson et al., 2009) samt att 

exponeringen kan leda till störningar i den neurologiska utvecklingen och kan relateras 
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till utåtagerande och koncentrationssvårigheter (Jurewicz et al., 2013). Det finns ett 

samband mellan prenatal ftalatexponering och sociala svårigheter hos barn (Miodovnik 

et al., 2010, de Cock et al., 2012). 

Exponering för dessa kemikalier kan alltså vara skadlig för barn på olika sätt och vi kan 

förstå vikten av att minska riskerna och barns exponering för skadliga ämnen 

överhuvudtaget. Men hur påverkas relevansen av just en giftfri förskola? Vi anser att 

forskningen stöder tanken om en giftfri förskolemiljö. Alla de kemiska ämnen vi har 

studerat visar, på ett eller annat sätt, ensamma eller tillsammans, en påverkan på barns 

utveckling om exponeringen sker efter födseln eller under barndomen. Dock behövs 

mer forskning för att ytterligare stärka orsakssambanden och just detta faktum tar flera, 

om inte alla, studierna också upp. 

6.4 BARNS BEHOV OCH FÖRSKOLLÄRARES KUNSKAP 
Diagnosticeringen av autism och ADHD har idag ökat (de Cock et al., 2012), vilket har 

betydelse för och påverkar förskolans verksamhet. I Läroplan för förskolan står det att 

“Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.” (Skolverket, 2010, 

s. 5). Som vi har visat ovan kan exponering för olika skadliga ämnen leda till bland 

annat ADHD, tillstånd inom autismspektrumet och svårigheter kopplade till dessa 

diagnoser. Detta leder till ett ökat behov av kunskap hos förskolans personal och 

förskollärare för att kunna bemöta alla barn och anpassa verksamheten för att alla barn 

ska få det stöd och den stimulans de behöver. För att kunna bemöta barn med ADHD 

och tillstånd inom autismspektrumet behövs kunskap om dessa tillstånd och en 

förståelse för att påverkade barn behöver, som Socialstyrelsen (2014) säger, tydlighet 

och struktur, en anpassad miljö samt vetskap om barnets svårigheter för att kunna 

bemöta dessa svårigheter. Vidare utifrån vad Nordin-Olson (2010) skriver, kan barn 

inom autismspektrumtillstånden behöva särskild hjälp med det sociala samspelet och 

med kommunikation. Författaren skriver att utan stöd och förståelse kan dessa barn 

bland annat utveckla depressioner och få panikattacker. På grund av detta är det ju extra 

viktigt att verksamheten anpassas och att barnen får just det stöd de behöver och för det 

krävs det kunskap.  

6.5 METODDISKUSSION 
Att använda sig av en litteraturstudie medför både för- och nackdelar. I jämförelse med 

att göra observationer, intervjuer eller använda sig av frågeformulär eller enkäter, 

innebär en litteraturstudie vissa fördelar, till exempel ett oberoende av andras 

medverkan. Vi har helt och hållet kunnat styra över vår arbetsprocess. Till nackdelarna 

hör att det kan vara svårt att begränsa mängden material att läsa igenom under den 

relativt korta tid vi har haft på oss. Ytterligare brister kan vara att vi inte till fullo har 

kunnat ta reda på alla lagar som omfattar barns skydd i den fysiska miljön. Det var 

heller inte helt lätt att ta reda på det faktiska skydd som barn omfattas av i form av olika 

lagar. 
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7 SLUTSATSER 

• Ta reda på vilka kemikalier barn exponeras för och hur de kan påverka barnens 

utveckling. 

Som vi har visat i vår studie förekommer skadliga ämnen i barns vardagliga miljöer och 

alltså även i förskolan. Vi har studerat fyra av de kemiska ämnen som barn exponeras 

för och forskningen vi tagit del av visar hur dessa ämnen påverkar barns hälsa och 

utveckling på olika sätt.  

• Vad kan exponeringen få för konsekvenser i den pedagogiska undervisningen?  

Den slutsats vi kan dra är att relevansen av en giftfri förskola stöds av forskningen, 

eftersom barn påverkas av den exponering de utsätts för – deras utveckling störs av de 

skadliga ämnena som förekommer i deras miljö. Vidare menar vi att detta får 

konsekvenser för den pedagogiska undervisningen i förskolan, bland annat genom den 

ökade diagnosticeringen av ADHD och tillstånd inom autismspektrumet, delvis på 

grund av de skadliga kemikalierna. Detta ställer krav på ökad kunskap hos 

förskolepersonalen. 

• Vilket skydd omfattas barn av när de befinner sig på förskolan? 

Det vi vill lyfta fram är att barns skydd idag, gällande kemiska ämnen i deras vardagliga 

miljö, inte verkar vara tillräckligt eller starkt nog. Dock är vi osäkra på om en 

omfattning av barn i arbetsmiljölagen verkligen skulle hjälpa, på grund av att den inte 

ens tycks skydda de vuxna, som den är utformad för, från farliga kemikalier i deras 

arbetsmiljö. De möjligheter vi ser är att öka den allmänna kunskapen om skadliga 

ämnen samt hos personal på förskolor specifikt, för att minska den totala användningen 

av kemikalier som är skadliga för barn. Kanske är det vi alla, i form av konsumenter, 

som genom att ställa krav på vilka produkter som finns tillgängliga på marknaden kan 

påverka. Med ökad kunskap och medvetenhet kan kanske alla förskolor hoppa på tåget 

med arbetet gällande en giftfri förskola. Tidigare i år gjordes en undersökning som 

visade att ungefär hälften av landets förskolor påbörjat arbetet mot en giftfri förskola 

(Dahl & Hedfors, 2015).  

Vi tror även att det gäller för samhället att använda försiktighetsprincipen gällande 

kemikalieanvändning. Som vi visat i inledningen, kan en oreflekterad, ogenomtänkt 

användning av kemikalier få katastrofala konsekvenser för både miljö och människor. 

Kemiska produkter verkar komma ut på marknaden fortare än vad lagstiftning och 

kontroll av de kemiska ämnena tycks hinna med.  

Avslutningsvis, utifrån vad som står i Barnkonventionens artikel 3 och 6 (UNICEF 

Sverige, 2009), skulle vi kunna argumentera för att det tillhör barns rätt att tillbringa sin 

tid i en miljö som är fri från kemiska ämnen som kan vara skadliga för deras hälsa och 

utveckling. I artikel 3 i Barnkonventionen står det att ” Konventionsstaterna skall 

säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd 

av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller 

säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn” (s. 15) samt att 
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barnets bästa ska komma i första rummet i beslut och åtgärder som rör barn. Vidare i 

artikel 6 beskrivs barnens rätt till livet och utveckling (UNICEF Sverige, 2009). 
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