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Sammanfattning 
I dagens moderna samhälle finns syntetiska kemikalier i princip överallt. De kan tas upp av 
människor på olika sätt, till exempel genom inandning, upptag genom huden och genom 
mat. Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna, bland annat eftersom hjärnan, 
immun- och hormonsystemet inte är färdigutvecklade. Studier har visat höga halter av olika 
kemikalier i förskolemiljön vilket tros bero på de olika material som ofta förekommer, såsom 
skumgummi och plast, samt mängden av dessa. 
 
Studiens främsta syfte är att göra en uppskattning av exponeringen för bromerade 
flamskyddsmedel, ftalater och bisfenol A i de privata förskolorna inom Östersund kommun, 
samt ge förslag till förbättringsåtgärder. Metoden omfattar en inventering av förskolorna 
samt en litteraturstudie som fokuserar på relevant forskning om ämnena i fokus. Data från 
inventeringen rörande material och produkter kända att innehålla bromerade 
flamskyddsmedel, ftalater och bisfenol A plockades ut och utvärderades. Datan delades in i 
kategorierna skumgummi, mjukgjord plast, samt äta – produkter i plast. Information om 
några av de återförsäljare som förskolorna handlat av har samlats in. Utifrån det 
litteraturstudien och inventeringen visat har förslag till förbättringsåtgärder tagits fram.  
 
Resultatet visar att material och produkter kända att innehålla bromerade flamskyddsmedel, 
ftalater och bisfenol A förekom i relativt stor utsträckning på flera av förskolorna. 
Skillnaderna i mängd material och produkter mellan förskolorna var dock väldigt stora. 
Möjliga förklaringar är olika pedagogiska inriktningar samt olika grad av medvetenhet om 
risker med till exempel plast.  
 
En jämförelse med en inventering av kommunala förskolor i en annan kommun visar att 
förskolorna i denna studie generellt sett hade mindre mängd skumgummi, mjukgjord plast i 
inredning och leksaker, samt muggar och tallrikar i plast. Skillnaden kan eventuellt bero på 
att privata förskolor inte är bundna att följa kommunens upphandling. 
 
Ytterligare studier behövs för att kunna uppskatta vidden av exponering för bromerade 
flamskyddsmedel, ftalater och bisfenol A i Östersunds privata förskolor, samt för att göra en 
bedömning av eventuell påverkan på barns hälsa. 
 
 
 
Nyckelord: privata förskolor, hormonstörande ämnen, kemikalier, bromerade 
flamskyddsmedel, BFR, ftalater, bisfenol A, BPA, barn, hälsoeffekter, skumgummi, plast, 
leksaker. 
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Abstract 
In today's modern society, synthetic chemicals are found virtually everywhere. They can be 
absorbed in a number of ways, for example by inhalation, skin absorption and from food. 
Children and young people are more sensitive to chemicals than adults, partly because the 
brain, immune- and endocrine systems are not fully developed. Studies have shown high 
levels of various chemicals in the pre-school environment, which is believed to be due to the 
different materials found there, for example rubber foam and plastic, as well as their 
quantity. 
 
The main purpose of this study is to estimate the exposure to brominated flame retardants, 
phthalates and bisphenol A in private pre-schools within the municipality of Östersund, as 
well as provide suggestions for improvement. The method includes an inventory of the pre-
schools, and a literature study that focuses on relevant research on the substances in focus. 
Data from the inventory related to materials and products known to contain brominated 
flame retardants, phthalates and bisphenol A were picked out and evaluated. The data was 
then divided into the categories foam rubber, softened plastic, and eat – products in plastic. 
Information about some of the retailers that the pre-schools have used was collected. 
Proposals for improvement were developed based on the results of the literature study and 
the inventory. 
 
The results show that materials and products known to contain brominated flame retardants, 
phthalates and bisphenol A occurred to a relatively large extent on a number of pre-schools. 
The differences in amount of materials and products between the pre-schools however was 
very large. Possible explanations are different pedagogical approaches and different degrees 
of awareness of the risks of for example plastics. 
 
A comparison with an inventory of municipal pre-schools in another municipality shows that 
the pre-schools in this study generally had smaller amounts of foam rubber, plasticized 
plastic in interior and toys as well as mugs and plates in plastic. The difference may be due to 
the fact that private pre-schools are not bound to follow the municipality's procurement. 
 
Further studies are needed to estimate the extent of exposure to brominated flame 
retardants, phthalates and bisphenol A in private pre-schools in Östersund, and to make an 
assessment of the possible health effects on children. 
 
 
 
Keywords: private pre-schools, endocrine disruptors, chemicals, brominated flame 
retardants, BFR, phthalates, bisphenol A, BPA, children, health effects, foam rubber, plastic, 
toys. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

I dagens moderna samhälle finns syntetiska kemikalier i princip överallt; i kläder, 
golvmaterial, hygienprodukter, möbler med mera. Kemikalierna tillsätts i tillverkningen av 
varor dels för produktionens skull men också för att ge varan önskvärda egenskaper, till 
exempel att göra tyg vattenavvisande eller plast mjukare (KemI, 2011 a). 
Kemikalieproduktionen har ökat stadigt de senaste 50 åren och idag finns runt 145 000 
registrerade kemikalier i världen (Hedlund, 2013). En del kemiska ämnen har dokumenterat 
negativa effekter på både hälsa och miljö, ämnen som till exempel är hormonstörande, 
cancerogena eller allergiframkallande. Det saknas dock kunskap om hur och i vilken 
utsträckning kemikalier påverkar miljön och människors hälsa. Ytterligare en kunskapslucka 
är vilka ämnen som faktiskt finns i kommersiella varor samt hur mycket som läcker ut från 
materialen (Nilsson, 2012). Åtgärder för att minska användning och utsläpp finns och 
fortsätter att införas, men riskerna är svåra att begränsa då antalet kemiska produkter på 
marknaden ökar och antalet okända ämnen som importeras till Sverige via varor är okänt 
(Naturvårdsverket, 2014). Forskningen ligger efter kemiindustrin, vilket gör det svårt för de 
politiskt ansvariga att reglera den kemiska marknaden (Hedlund, F., 2013). Enligt EU:s 
REACH-lagstiftning måste dock kemikalier som tillverkas eller importeras till EU i mängder 
på ett ton eller mer testas och registreras (ECHA, u.å.), men detta gäller alltså inte kvantiteter 
under ett ton. 
 
Kemikalier kan spridas på olika sätt, till exempel genom inandning, upptag genom huden, 
och genom mat. Forskare har i blodprover och bröstmjölk från människor hittat över 300 
kemiska ämnen, varav några kan ge påverkan på hormon- och nervsystemet (KemI, u.å. a). 
Bland de kemikalier som används i plast och som har påträffats i människor är bromerade 
flamskyddsmedel, ftalater och bisfenol A de som det fokuserats och forskats mest på 
(Lithner, 2011). Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna, bland annat 
eftersom hjärnan, immun- och hormonsystemet inte är färdigutvecklade (kemI, 2014 a). 
Barn har tunnare hud vilket gör att kemiska ämnen lättare tas upp. De får även i sig mer av 
olika ämnen i förhållande till sin kroppsvikt jämfört med vuxna eftersom de andas snabbare, 
samt äter och dricker mer i förhållande till sin vikt (KemI, 2014 a). Kemiska ämnen samlas i 
damm vilket ökar exponeringen för kemikalier då små barn ofta kryper och leker på golvet. I 
en studie från Stockholms Universitet hittades höga halter av bland annat florföreningar och 
bromerade flamskyddsmedel, vilka påverkar reproduktionsförmågan, i damm i både hem och 
förskolor (Björklund, 2011). I en studie utförd av Kemikalieinspektionen (KemI, 2013) där tre 
förskolor undersöktes hittades bland annat flera olika ftalater, vilka misstänks kunna skada 
fortplantningen, samt flamskyddsmedel och vissa hälsofarliga metaller. En möjlig förklaring 
till studiernas resultat är att förskolor innehåller många varor och material som avger 
kemikalier. 
 
Naturskyddsföreningen genomförde under 2013 projektet ”Operation giftfri förskola” då 129 
förskoleavdelningar inventerades i 40 kommuner landet runt. Syftet var bland annat att få en 
kunskapsbas om miljögifter på förskolor, att påverka politiker, kommuner och förskolechefer 
att ta mer medvetna beslut; samt att presentera förbättringsåtgärder (Dahl & Norin, 2014). 
Projektet har fått till följd att många kommuner börjat arbeta för att göra sina förskolor 
giftfria; i början av 2015 var siffran 99 kommuner, vilket innebär att mer än hälften av 
landets kommunala förskolor kan bli giftfria (Naturskyddsföreningen, 2015). En av dessa 
kommuner är Östersunds kommun som under 2015 kommer genomföra och stödja en 
inventering av produkter och kemikalier på de kommunala förskolorna. Detta examensarbete 
genomfördes i samarbete med Östersunds kommun för att inkludera de förskolor som inte 
ägs av kommunen. Förhoppningsvis kommer denna studie möjliggöra en jämförelse mellan 
dessa olika sätt att driva förskolor, vilket kan vara värdefullt i arbetet med att göra 
Östersunds förskolor giftfria.  
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1.2 Syfte 
Syftet är att göra en uppskattning av exponeringen för vissa hormonstörande ämnen i 
kommunens privata förskolor. Detta för att kunna göra en första bedömning av möjlig 
påverkan på barns hälsa samt se vilka förbättringsåtgärder som är möjliga. 

1.3 Mål 
• Kartlägga förekomsten av material och produkter som är kända att innehålla 

bromerade flamskyddsmedel, ftalater och bisfenol A i 12 privata förskolor i 
Östersunds kommun. 

• Analysera resultatet av kartläggningen genom koppling till forskning med avseende 
på hälsoeffekter. 

• Ge förslag till förbättring genom enkla åtgärder. 

1.4 Avgränsningar 
Studien går inte på djupet vad gäller lagstiftningen om dessa ämnen. Fokus ligger på 
hälsoeffekterna och inte på miljöpåverkan.  

2. Metod 
2.1 Litteraturstudie 

För att kunna göra en bedömning av eventuell exponering för bromerade flamskyddsmedel, 
ftalater och bisfenol A, samt dess hälsoeffekter, har relevant forskning om dessa ämnen 
studerats. Rapporter och artiklar hämtades från de vetenskapliga databaserna Primo, Green 
File, Science Direct och Web Of Science. Även information från Kemikalieinspektionen 
användes. 

2.2 Inventering 
Samtliga privata förskolor inom kommunen, 12 stycken, inventerades. På förskolor med flera 
avdelningar har endast en avdelning inventerats. Frågor ställdes till personalen och material 
och produkter inventerades på plats genom att följa en checklista med frågor (se bilaga). 
Checklistan är baserad på Svenska Naturskyddsföreningens material från projektet 
"Operation Giftfri Förskola". Några frågor har lagts till, tagits bort och omformulerats av 
Miljö och Hälsa, Östersunds kommun, för att bättre passa den inventering som skall göras av 
de kommunala förskolorna. För att i framtiden kunna jämföra resultaten från de två 
inventeringarna användes den omarbetade checklistan. 

2.3 Hantering och klassificering av inventeringsdata 
Ur inventeringsdatan användes frågor som behandlar material och produkter som är kända 
att innehålla bromerade flamskyddsmedel, ftalater och bisfenol A. Dessa ämnen valdes ut 
eftersom det har konstaterats samband mellan exponering för dem och flera olika sjukdomar 
och störningar på människors hälsa (KemI, 2013; Capetillo, 2013; KemI, 2010), samt för att 
det finns relativt mycket kunskap om dem. 
 
De utvalda frågorna delades in i kategorier efter material eller användningsområde: 
skumgummi, mjukgjord plast, plastbackar, textilier, leksaker, elektronik, mat/äta samt vägg- 
och golvytor. Från dessa valdes slutligen tre kategorier ut: skumgummi, mjukgjord plast (i 
inredning respektive leksaker) och äta – produkter i plast. De valdes ut eftersom de bedöms 
ha stor betydelse för mängden kemikalier som barn exponeras för på förskolan.  
 
En metod utarbetad av Pettersson (2014), vilken använts i en inventering av kommunala 
förskolor, användes för att lättare kunna illustrera och jämföra förekomsten av olika material 
på förskolorna. Den gör det även möjligt att jämföra resultatet av denna inventering med den 
inventering som utförts av Pettersson. Metoden innefattar ett poängsystem där en större 



 

 3 

mängd av ett visst material eller en viss produkt ger fler poäng. Summan av poängen går att 
jämföra inom varje kategori för förskolorna. Poäng från olika kategorier går dock inte att 
jämföra eftersom de utgörs av olika material med olika volymer. Syftet med poängsystemet är 
att ge en relativ uppskattning av exponeringsgraden av olika material och inte att ge exakta 
mått och mängder. Metoden användes till kategorierna skumgummi och mjukgjord plast. 
 
Eftersom förskolorna är olika stora och har olika antal barn (från sju till 20), samt att några 
är uppdelade i avdelningar, har poängen för skumgummi och mjukgjord plast dividerats 
med antal barn på varje förskola. Poängen multiplicerades sedan med 14, vilket är det 
genomsnittliga antalet barn på de inventerade förskolorna, för att ge en jämförbar bild av 
exponeringsgraden. Poängen för "Bord med ljuddämpande material" har dock inte räknats 
om eftersom de används gemensamt på förskolorna och inte av endast en avdelning. 
Diagrammen och poängen visar följaktligen den mängd skumgummi och objekt i mjukgjord 
plast som skulle finnas på varje förskola/avdelning om dessa hade 14 barn, och inte hur 
mycket som faktiskt finns.  
För att alla förskolor ska vara anonyma benämns de med siffror från 1–12.  

2.3.1 Skumgummi 
Kategorin omfattar möbler, inredning och leksaker i skumgummi. Metoden utarbetad av 
Pettersson (2014) användes. Vissa ändringar gjordes från originalmetoden där 
skumgummileksaker är en egen kategori, här räknas de poängen om för att kunna ingå i 
samma kategori som de övriga skumgummiobjekten. En skötbordsmadrass tilldelas även 
dubbla poäng jämfört med originalmetoden, och en fåtölj får tre poäng istället för ett, vilket 
bedömdes mer rimligt med tanke på objektens storlek. Parametern boll lades också till. 
Enligt metoden uppskattas ett objekts volym och sätts i relation till volymen av en lek-
/byggkudde i skumgummi (cirka 40x40x20 cm), vilket motsvarar ett poäng (se tabell 1).  
 
Tabell 1. Poängsystem för objekt av skumgummi. Tabellen visar hur poängsättningen är 
gjord, det vill säga hur många poäng en viss typ av objekt tilldelas. 

Parameter Poäng 
Soffa 8 
Babypöl (vadderad hage) 8 
Sov-/lekmadrass 4 
Stoppad fåtölj 3 
Skötbordsmadrass 2 
Lek-/byggkudde 1 
Stoppad stolsdyna 0,25 
Leksaker i skumgummi:  
    En kloss 0,1 
    En pusselmattebit 0,2 
    En spegel med skumgummiram 0,3 
    En boll 0,5 

2.3.2 Mjukgjord plast  

2.3.2.1 Inredning 
Kategorin omfattar inredning i mjukgjord plast samt förkläden och haklappar i plast. 
Metoden utarbetad av Pettersson (2014) användes, där ett objekts volym uppskattas och sätts 
i relation till ytan av en normalstor vaxduk (cirka 180x140 cm) vilket motsvarar ett poäng (se 
tabell 2). Enligt originalmetoden tilldelas mattor ett poäng oavsett storlek, vilket kan tyckas 
skapa ett missvisande resultat. Metoden användes dock på samma sätt eftersom mattor 
inventerades i antal och inte i yta. "Plast/gummimatta" har tilldelats måtten 120x80 cm 
vilket ursprungligen inte fanns. 
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Tabell 2. Poängsystem för objekt av mjukgjord plast. Tabellen visar hur poängsättningen 
är gjord, det vill säga hur många poäng en viss typ av objekt tilldelas. 

Parameter Poäng 
Plast/gummimatta (ca 120x80 cm) 2 
Plastöverdrag till sov-/lekmadrass 2 
Bord med ljuddämpande material i plast 1 
Duschdraperi i plast 1 
Plast- eller vaxduk 1 
Plastöverdrag till skötbordsmadrass  1 
Matta med gummibeläggning under 1 
Plastöverdrag till lek-/byggkudde 0,5 
Förkläde i plast 0,5 
Haklapp i plast 0,25 

2.3.2.2 Leksaker 
Eftersom leksaker omfattas av en annan lagstiftning än övriga objekt i plast, samt att 
kemikalieinnehållet kan variera beroende på ålder på materialet, omfattas leksaker av en 
egen kategori. Metoden utarbetad av Pettersson (2014) användes, där en leksaks volym sätts i 
relation till en Barbie-docka, vilket motsvarar ett poäng (se tabell 3). Måttet på "kloss i mjuk 
plast" har ändrats från det i originalmetoden (från 7x10x20 cm till 10x10x8 cm) för att bättre 
passa inventeringsresultatet. Parametern "Plastbil (cirka 12x7x6 cm)" har även lagts till.  
 
Tabell 3. Poängsystem för leksaker i mjukgjord plast. Tabellen visar hur poängsättningen 
är gjord, det vill säga hur många poäng olika leksaker tilldelas. 

Parameter Poäng 
Plastbil (ca 12x7x6 cm) 0,5 
Barbie-docka, My Little Pony, dinosaurie, djur etc. 1 
Kloss i mjuk plast (ca 10x10x8 cm) 1 
2 dl extra små figurer (1dl≈ 4st), t.ex. studsboll eller små 
figurer 1 

Plastboll 1 
Docka eller annan stor leksak 2 
Extra stor leksak, t.ex. häst att sitta på 3 

2.3.3 Äta – produkter i plast 
Kategorin omfattar objekt som används till mat och dryck och som är i plast: tallrikar, 
dricksglas, nappflaskor, muggar, pipmuggar, tillbringare, kärl att använda utomhus (kåsor 
och liknande). Varje underkategori som är i plast tilldelas ett poäng. Om en underkategori 
innehåller objekt i både plast och annat material uppskattas hur stor procentuell andel av 
tiden som objekten i plast används, till exempel hälften av tillfällena = 0,5 poäng.  
Den maximala poängen en förskola kan ha är således sju poäng.  

2.4 Utvärderingsmetod 
En utvärdering av resultatet gjordes baserat på litteraturstudien, mängden material och 
produkter som fanns på förskolorna, och i vissa fall ålder på materialet/produkten. Kontakt 
togs med några av de återförsäljare som förskolorna beställt produkter från för att få 
uppgifter om produkternas eventuella kemikalieinnehåll: IKEA, ABA Skol, Lekolar, Staples, 
TimeIn, Åhléns, ESSKA, Orthex Group, MerxTeam, samt Rusta. Även Ilka, Leve 
Plastprodukter AB, Marksöm AB och ICA kontaktades men de har inte gett någon 
återkoppling. Några återförsäljares webbsidor har även studerats. 
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Då det är svårt att veta om ett visst material eller en viss produkt innehåller ett speciellt ämne 
bör resultatet endast ses som en ungefärlig uppskattning av exponering. Information saknas 
också om de olika produkterna som inventerades på förskolorna. För företag som idag säljer 
produkter utan bromerade flamskyddsmedel, ftalater och bisfenol A saknas information om 
innehållet i de produkter som såldes för ett antal år sedan.  

2.5 Förslag till förbättring genom enkla åtgärder 
Förslag till hur förskolor generellt kan minska exponeringen för bromerade 
flamskyddsmedel, ftalater och bisfenol A i inomhusmiljön har tagits fram utefter vad 
litteraturstudien och inventeringen visat. 

3. Resultat 
3.1 Teori  

3.1.1 Bromerade flamskyddsmedel 
Flamskyddsmedel används för att försvåra antändningen av ett material och för att fördröja 
brandförloppet. Det finns flera hundra olika sorter men störst uppmärksamhet har riktats 
mot bromerade flamskyddsmedel (BFR) på grund av att de påvisats i bland annat blod och 
bröstmjölk (KemI, 2011 d). Enligt Kemikalieinspektionen (KemI, 2011 a) finns det ungefär 70 
olika BFR och kunskapen om deras hälso- och miljöfarliga egenskaper varierar. Det finns 
dock fem BFR som bedöms ha använts mest historiskt sett och dessa finns det mycket 
kunskap om: penta-, okta- och dekabromdifenyler (förkortas pentaBDE, oktaBDE och 
dekaBDE, tillsammans PBDE), samt hexabromcyklododekan (HBCDD) och 
tetrabrombisfenol A (TBBPA) (Kemi, 2013).  
 
PBDE och HBCDD tillsätts i till exempel elektronik (som TV-apparater och datorer), 
skumgummi i möbler samt textilier (Alaee et al., 2003; Thuresson et al., 2012). TBBPA 
används till komponenter i kretskort och i mindre mängd även i höljen till elektrisk och 
elektronisk utrustning (KemI, 2006). TBBPA är ett så kallat reaktivt flamskyddsmedel, vilket 
betyder att det binds kemiskt i polymerer, medan PBDE och HBCDD är additiva 
flamskyddsmedel som blandas med polymerer. Additiva flamskyddsmedel kan i högre 
utsträckning släppa från polymeren, till exempel genom förbränning, i solljus, i 
avfallsdeponi, och även genom avdunstning från ytan under produktens livscykel 
(Hedemalm et al., 2000).  
 
Exponering för PBDE sker främst via mat (till exempel från fisk) och damm i inomhusmiljön, 
och små barn bedöms utsättas för högre doser eftersom de äter mer sett till sin kroppsvikt 
och även får i sig mer damm (Persson, 2014 a). I en studie där man jämförde PDBE-
koncentrationer i blod i en amerikansk familj hade det yngsta barnet den högsta 
koncentrationen av alla PBDE:er, och man drog slutsatsen att damm är en bidragande faktor 
till barns högre PBDE-nivåer (Fischer et al., 2006), vilket även styrks av en svensk studie 
(Björklund, 2011). Analyser har också visat att halten PBDE i inomhusluft var avsevärt högre 
på förskolor än i bostäder: 24 gånger högre än i lägenheter sett till medianvärdet (Thuresson 
et al., 2011). Analyser av PBDE i damm har visat liknande resultat, mer än dubbelt så höga 
koncentrationer i förskolor jämfört med bostäder, vilket tros bero på bland annat 
skummadrasser av polyuretan som är en trolig exponeringskälla för pentaBDE (de Wit et al., 
2011). Andra faktorer som identifierades som betydelsefulla för mängden bromerade 
flamskyddsmedel (i både luft och damm) var möbler och kuddar stoppade med skumgummi 
samt elektroniska apparater. Enligt Naturskyddsföreningen är det idag relativt lätt att hitta 
soffor utan BFR, men förekomsten är vanlig i äldre soffor, tillverkade runt 70–80-talet, då 
BFR användes i högre halter och av sorter som idag är reglerade (Dahl & Grudd, 2013). 
Exponeringen för TBBPA för den allmänna befolkningen bedöms vara begränsad och sker 
förutom genom mat och miljön via hudkontakt och inandning (Persson, 2014 b).  
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Studier har visat att TBBPA har liknande struktur som hormonet tyroxin (Meerts et al., 
2000) vilket kan vara problematiskt för sköldkörtelns funktion. Även PBDE påverkar 
sköldkörteln vilket påvisats i laboratoriestudier, och även effekter på immunförsvaret, 
könshormon, reproduktion och nervsystem (Costa & Giordano, 2007), samt bestående 
påverkan på spontanbeteende, inlärning och minne har setts (Persson, 2014 a). Hos 
människor har man sett samband mellan serumkoncentrationer av vissa PBDE:er och 
effekter på antalet spermier hos män (Akutsu et al., 2008), balansen i sköldkörtelhormon 
(Turyk et al., 2008), och utvecklingen av nervsystemet hos barn (Herbstman et al., 2010). 
HBCDD har på råttor visat effekter på balansen i sköldkörtelhormon, det endokrina systemet 
och nervsystemet (Ema et al., 2008).  
 
Användningen av pentaBDE och oktaBDE är begränsade inom EU sedan 2004 genom POP-
förordningen (EG 850/2004). Efter 2008 är alla PBDE förbjudna att användas i elektrisk och 
elektronisk utrustning enligt EU:s RoHS-direktiv (direktiv 2002/95/EG), och från 2013 CE-
märks alla produkter som uppfyller RoHS (KemI, 2011 b). Barn kan dock exponeras för dessa 
ämnen genom kontakt med produkter som producerades innan 2004. Det finns ännu ingen 
liknande begränsning för HBCDD, men företag som tillverkar, importerar och säljer varor 
innehållandes mer än 0,1 procent av ämnet är ålagda att informera sina kunder om att ämnet 
ingår i varan (KemI, 2011 d). Man kan dock inte vara säker på att dessa regler följs. 2011 
analyserade Kemikalieinspektionen 62 produkter från 52 olika företag för att se om de 
innehöll bland annat de BFR som är begränsade i elektronik enligt EU. Resultatet visade att 
tio av produkterna innehöll förbjudna halter av både PBDE och PBB, samt även bly (KemI, 
2012 a). 
 
Forskare från olika länder har tidigare gått ut och uppmanat till stor försiktighet med 
bromerade (och klorerade) flamskyddsmedel bland annat på grund av bristen på kunskap, 
inklusive om flera BFR som introducerats för att ersätta de som förbjudits (DiGangi et al., 
2010). Man menar också att BFR lagras i kroppen och i miljön samt att de finns i en rad olika 
produkter och läcker ut i inom- och utomhusmiljön. Utöver detta har det inte blivit fastställt 
att BFR faktiskt minskar risken för antändning av material, vilket tillverkarna påstår. 
Det finns idag ingen totalbild över vilka flamskyddsmedel som används i Sverige, och det 
finns heller ingen registrering av de varor som är flamskyddade och med vilka ämnen (KemI, 
2011 a).  

3.1.2 Ftalater 
Ftalater är samlingsnamnet på en grupp ämnen som bland annat används som mjukgörare i 
plast. Enligt Engel et al. (2010) används åtminstone 10 olika ftalater kommersiellt som 
mjukgörare i plast, lösningsmedel och antiskum-medel. Vidare används ftalater med hög 
molekylvikt, som till exempel ftalaten DEHP, till slangar, plastgolv, tapeter och väggfärg, och 
ftalater med låg molekylvikt, exempelvis DEP, kan användas i personliga hygienprodukter 
som parfymer, schampo, kosmetika och nagellack. Ftalater kan också finnas i limmer, 
plastfolie, vävplast och kablar (KemI, 2011 c), samt i matförpackningar (Aurela et al., 1999) 
och sjukhusutrustning (Morton et al., 2013). Den huvudsakliga användningen är som 
mjukgörare i PVC-plast, där upp till 50 % av innehållet kan vara mjukgörare (Persson, 2014 
c). Ett exempel är PVC-tryck på tröjor vilka kan innehålla ftalater. Råd & Rön gjorde 2014 en 
analys av 15 t-shirts med tryck, där det i fyra av dem hittades ftalater, och i samtliga andra t-
shirts med tryck i PVC hittades alternativa mjukgörare (Berge, 2014). Många produkter i 
mjukgjord plast återfinns på förskolor, såsom vaxdukar, leksaker och plastöverdrag till 
skumgummiprodukter. Är produkterna gamla kan det innebära en risk då det enligt 
Naturskyddsföreningen är känt att PVC förr innehöll höga halter ftalater (Dahl & Grudd, 
2013). 
 
Exponering för ftalater kan ske genom inandning, förtäring och hudkontakt (Engel et al., 
2010). Eftersom ftalater inte är bundna till plasterna kan de läcka ut (Persson, 2014 c) och 
spridas till inom- och utomhusmiljön. De flesta människor har ständigt en relativt hög halt i 
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kroppen eftersom exponeringen för ftalater är konstant, trots dess korta halveringstid 
(Hedlund et al., 2014). Det är alltså den totala exponeringen som kan vara problematisk 
(KemI, 2011 c) och inte enskilda källor.!Enligt en studie utförd av Naturvårdsverket (Hedlund 
et al., 2014) sågs samband mellan bland annat PVC-golv i boendemiljön och högre urinhalter 
av MnBP. Några få kopplingar sågs även mellan kosten och högre halter av ftalatmetaboliter 
(en av kroppen nedbruten form av ämnet) där personer som åt livsmedel på metalltub, till 
exempel mjukost och kaviar, hade högre nivåer av MEP, och personer med hög 
läskkonsumtion hade högre halter av MBzP. Studien visar dock att halterna av de flesta 
ftalatmetaboliterna minskar i människor, vilket kan vara ett tecken på att regleringar och 
förbud har haft effekt.  
!
De ftalater som bedöms vara mest riskfyllda är BBP, DEHP och DBP (Lithner, 2011), vilka 
kan ge nedsatt fortplantningsförmåga (KemI, 2009). Dessa är sedan 2007 förbjudna i 
leksaker och barnvårdsartiklar vid halter över 0,1 % enligt EU:s REACH-förordning, och 
detsamma gäller för ftalaterna DINP, DIDP och DNOP i leksaker och barnvårdsartiklar 
som barn kan stoppa i munnen (KemI, 2011 c). Dessa sex ämnen samt ytterligare ett antal 
ftalater finns med på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen, vilket innebär att 
det ställs krav på information, anmälan och tillstånd (KemI, 2011 e). När 
Kemikalieinspektionen 2012 lät analysera 28 leksaker i mjuk plast hittades dock både DEHP 
och DINP i halter över det tillåtna (KemI, 2012 b). Två dockor innehöll 17–19 % DEHP, vilket 
är ett ämne som kan skada hormonbalansen i kroppen och även påverka 
fortplantningsförmågan, och en halloweenmask innehöll över 14 % DINP samt DEHP över 
den tillåtna gränsen på 0,1 %. De övriga leksakerna innehöll dock inga eller mycket låga 
värden av de ftalater som ingick i analysen. 
 
Flera ftalater har visat effekter på pojkfosters könsorgan samt sämre spermiekvalitet och 
lägre testosteronhalt hos vuxna män (Hedlund et al., 2014). En amerikansk studie (Engel et 
al., 2010) har konstaterat samband mellan gravida kvinnors exponering för ftalater och 
neuropsykiatriska skador, som ADHD, hos deras barn. 404 gravida kvinnor deltog i studien 
och fick lämna urinprov under hela graviditeten. Barnen följdes sedan upp vid fyra till nio års 
ålder med olika beteendetester. Studien visade att de mödrar som haft högst halter av ftalater 
i urinen i högre utsträckning fick barn som utvecklade en beteendestörning. Ett liknande 
samband sågs i en koreansk studie som visade en koppling mellan ftalatmetaboliter i urinen 
och symptom på ADHD bland barn i skolåldern (Kim et al., 2009). En studie vid Karlstads 
Universitet visar resultat som tyder på att barn vars mödrar haft PVC-golv i sovrummet 
under graviditeten utvecklade astma i högre grad jämfört med de som haft andra 
golvmaterial (Shu et al., 2014). Studien visar även på samband mellan PVC-golv i barnets 
sovrum och en utveckling av astma under barnets första tio år, som är högre än barn med 
andra golvmaterial i sovrummet. 

3.1.3 Bisfenol A 
Bisfenol A (BPA) är ett hormonstörande ämne som produceras i stora volymer globalt och 
används främst i framställningen av polykarbonat- och epoxyplast (Hedlund et al., 2014). 
Polykarbonatplast används bland annat i CD- och DVD-skivor, i vissa tandfyllningsmaterial, 
plastflaskor och matlådor (KemI, u.å. b) samt leksaker och barnartiklar (KemI, 2012 c). 
Epoxiplast kan användas i lim, byggmaterial, elektronik, i termopapper vilket används till 
kvitton och biljetter, vid renovering av vatten- och avloppsrör (relining), samt som 
skyddslack på insidan av konserv- och läskburkar (Ceesay, 2014). 
 
Bisfenol A har en kort halveringstid men eftersom ämnet finns i så många produkter är vi 
ständigt exponerade (Hedlund et al., 2014). Exponeringen sker främst genom mat och dryck 
som varit i kontakt med epoxy- eller polykarbonatplast (KemI, u.å. b). BPA kan släppa från 
plastmaterialet i låga halter, i synnerhet vid höga temperaturer och vid högt eller lågt pH 
(Ceesay, 2014). Även migrering av BPA från epoxybehandlade burkar har uppmätts (Geens et 
al., 2010). Sedan 2011 får inte BPA förekomma i nappflaskor inom EU, och inom Sveriges 
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gränser är det även förbjudet i förpackningar för livsmedel avsedda för barn upp till tre år 
(Ceesay, 2014). Enligt Kemikalieinspektionen har exponeringen för BPA hos små barn i 
Sverige minskat avsevärt efter EU-förbudet, och användningen har även minskat inom 
livsmedelsbranschen samt att många butiker börjat byta till kassakvitton utan BPA (KemI, 
2012 c). 
 
Under de senaste åren har det kommit många rapporter om BPA och dess effekter på 
människor, bland annat rapporteras sämre spermiekvalitet, diabetes, samt övervikt och 
kopplingar till hjärt- och kärlsjukdomar (Hedlund et al., 2014). En nederländsk studies 
resultat tyder på att en högre halt BPA hos gravida kvinnor kan försämra fostrets tillväxt 
(Snijder et al., 2013), och en amerikansk studie visar samband mellan BPA-exponering i ung 
ålder och beteendeproblem hos barn, inklusive ångest, hyperaktivitet och depression (Harley 
et al., 2013). I djurförsök har man sett ökad risk för fetma och cancer efter exponering i 
fosterlivet, samt störd utveckling av hjärnan, beteende och reproduktionsorgan (KemI, u.å. 
a). En studie utförd av Naturvårdsverket (2014) visar att halterna år 2013 hade sjunkit 
jämfört med 2010, vilket tros bero på den diskussion som förts om BPAs giftighet och en 
efterföljande minskad användning av ämnet. Författarna pekar dock på möjligheten att BPA 
ersätts med andra liknande bisfenoler. En amerikansk studie av plastprodukter 
innehållandes BPA och BPA-fria produkter visar att båda materialen läckte kemikalier som 
härmar östrogen och dess funktioner i kroppen, och i vissa fall läckte de BPA-fria 
produkterna mer av dessa ämnen (Yang et al., 2011). 

3.2 Inventering 
Det är svårt att veta om ett visst material eller en viss produkt innehåller ett specifikt ämne, 
resultatet bör därför endast ses som en ungefärlig uppskattning av exponering.  
 
Skillnaden är stor i yta och antal barn på de inventerade förskolorna och avdelningarna. 
Därför har poängen i diagrammen för skumgummi och mjukgjord plast i inredning 
respektive leksaker delats med antal barn på förskolan/avdelningen och sedan multiplicerats 
med 14 (det genomsnittliga antalet barn) för att ge en jämförbar bild av mängden material. 
Summan av poängen går att jämföra inom varje kategori för förskolorna, men går inte att 
jämföra mellan kategorier eftersom de utgörs av olika material och olika volymer. 
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3.2.1 Skumgummi 
Mängden skumgummi varierar från 3,5 till 56,4 poäng. I genomsnitt har 
förskolorna/avdelningarna 32,25 poäng (se figur 1). 
 

 
Figur 1. Sammanlagd poäng för skumgummi för varje förskola/avdelning samt vilka typer 
av produkter som förekommer. 
 
Leksaker i skumgummi var främst byggklossar och pusselmattor. Skötbordsmadrass i 
skumgummi fanns på alla förskolor utom en som hade en uppblåsbar i plast, dock med 
någon typ av vaddering i botten. Ålder på dessa varierade mellan ett halvt år och över 20 år. 
Sov-/lekmadrasser fanns på tio förskolor. Som mest fanns 14 madrasser på en förskola. Ålder 
på madrasserna varierade från mindre än ett år till 22 år, och minst fem av förskolorna hade 
madrasser inköpta för tio år sedan eller mer. Byggkuddar fanns på två förskolor. Dessa 
köptes in för fem respektive tio år sedan, och var sex respektive 14 till antalet. 
Så kallade babypölar (en typ av vadderad hage) fanns på två förskolor. Samtliga var relativt 
nya. Fyra förskolor hade soffor på de inventerade avdelningarna, totalt sex stycken. Tre var 
relativt nya, två var över 15 år och en var av okänd ålder.  
 
Följande varuhus och återförsäljare som många förskolor handlat av uppger att de inte säljer 
skumgummi med någon typ av flamskyddsmedel i: IKEA, vilka fasade ut alla 
flamskyddsmedel år 2000 (IKEA Group, 2014), Lekolar1, Staples2 samt ABA Skol3.  
 
Enligt Naturskyddsföreningen kan skumgummi även innehålla lösningsmedelsrester 
(Naturskyddsföreningen, 2013).  

3.2.2 Mjukgjord plast 

3.2.2.1 Inredning 
Mängden plast varierar från 6,3 till 23,3 poäng. I genomsnitt har förskolorna/avdelningarna 
15,25 poäng (se figur 2). 

                                                        
1 Osmani, Ganimete; Kundtjänst, Lekolar. 2015. E-mail 29 april. [kundtjanst@lekolar.se]. 
2 Jigmo-Linde, Johanna; Environmental and Quality Manager, Staples Sweden AB. 2015. E-mail 6 maj. 2 Jigmo-Linde, Johanna; Environmental and Quality Manager, Staples Sweden AB. 2015. E-mail 6 maj. 
[kundtjanst@staples.se]. 
3 Amini, Maryam; Anbuds- och miljöansvarig, ABA Skol. 2015. E-mail 29 april. [info@abaskol.se]. 
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Figur 2. Sammanlagd poäng för objekt i mjukgjord plast för varje förskola/avdelning samt 
vilka typer av produkter som förekommer. 
 
Sju förskolor hade skumgummimadrasser med plastöverdrag. Åldern på dessa madrasser 
varierade från nyinköpt till cirka 22 år. Plastöverdrag till lek-/byggkuddar fanns på en 
förskola och dessa var cirka 10 år gamla. Tio förskolor hade bord med ljuddämpande 
material. Aba Skol4 och Lekolar5, som flera förskolor handlat av, uppger att de endast säljer 
bord med linoleum. Staples säljer både Svanen-märkta bord utan PVC samt några bord med 
ftalatfri-PVC6, och Time-In säljer bord med plastmaterial som inte är PVC, de uppger dock 
inte vad7. 
 
Plast- eller vaxdukar fanns på nio förskolor. Några av förskolorna uppgav att de köpt 
vaxdukar på Åhléns, Rusta, IKEA och ICA. Åhléns vaxdukar från det egna märket har en 
akrylatbeläggning. De säljer även en variant från Marimekko med ftalater men där de sex 
värsta sorterna "plockats bort"8. IKEA fasade ut PVC 1995 (IKEA Group, 2014) och även de 
säljer vaxdukar med akrylatbeläggning. Enligt Naturskyddsföreningen kan akrylat vara ett 
bättre alternativ än PVC (Rehnby, W., 2013). Rusta säljer vaxdukar av PVC. Om dessa 
innehåller ftalater som ingår i EU:s kandidatförteckning, i koncentrationer över 0,1 procent, 
läggs ett dokument upp om detta på hemsidan under den berörda produkten9. Det gäller 
även andra produkter och ämnen i förteckningen. ICA har inte svarat på frågan om vad deras 
vaxdukar är gjorda av för material. Nästan alla förskolorna hade relativt nya vaxdukar, som 
äldst tre år. En förskola uppgav att de hade PVC-fria dukar.  
 
Nio av skötbordsmadrasserna hade överdrag i plastmaterial. Åldern varierade mellan ett 
halvår till över 20 år och "äldre". En var köpt från ABA Skol vilka inte säljer några produkter 
med ftalater10. Mattor med gummibeläggning under fanns på åtta förskolor. Information om 

                                                        
4 Amini, Maryam; Anbuds- och miljöansvarig, ABA Skol. 2015. E-mail 29 april. [info@abaskol.se]. 
5 Osmani, Ganimete; Kundtjänst, Lekolar. 2015. E-mail 29 april. [kundtjanst@lekolar.se]. 
6 Jigmo-Linde, Johanna; Environmental and Quality Manager, Staples Sweden AB. 2015. E-mail 6 maj. 
[kundtjanst@staples.se]. 
7 Brodén, Marie; Marknadsansvarig, TimeIn AB. 2015. E-mail 29 april. [info@timein.se]. 
8 Susanne; Åhléns Kundservice. 2015. E-mail 30 april. [kundservice@ahlens.se]. 
9 Louise: Kundservice, Rusta AB. 2015. E-mail 29 april. [rusta.mail@rusta.se]. 
10 Amini, Maryam; Anbuds- och miljöansvarig, ABA Skol. 2015. E-mail 29 april. [info@abaskol.se]. 
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material och inköpsställe saknas dock. Förkläden på förskolorna förekom i olika material 
såsom PVC/galon, bomull och nylon. På åtta förskolor fanns förkläden med plastbeläggning. 
Ålder på dessa varierade från ett till 20 år, och antalet låg i snitt på fem stycken. Haklappar i 
mjuk plast fanns på tio förskolor. Övriga hade haklappar i nylon eller silikon. Bland 
haklapparna i plast var två i galon, resten var från fabrikaten Bambino, BabyBjörn och 
ESSKA. Varken Bambino (Bambino, u.å.), BabyBjörn (BabyBjörn, u. å.) eller ESSKA11, har 
ftalater i sina haklappar. 

3.2.2.2 Leksaker 
Mängden leksaker i mjukgjord plast varierar från 0 till 54 poäng. I genomsnitt har 
förskolorna/avdelningarna 24,7 poäng (se figur 3).  
 

Figur 3. Sammanlagd poäng för leksaker i mjukgjord plast för varje förskola/avdelning 
samt vilka typer av leksaker som förekommer. 
 
Djur i halvmjuk plast fanns på 11 förskolor. Barbie-dockor, My Little Pony och liknande fanns 
i mindre mängd på några förskolor. En förskola hade ett större antal stora klossar i EVA-
plast. Enligt Naturskyddsföreningen kan EVA vara "ett mindre dåligt alternativ" till PVC, 
men den kan innehålla problematiska tillsatsämnen (Dahl, 2013). Dockor fanns på sju 
förskolor, varav två hade ftalatfria dockor.  
 
Samtliga förskolor ombads uppskatta den procentuella mängden leksaker de har som är 
inköpta före 2007. Fem förskolor uppgav att de inte har några leksaker som är äldre än 2007. 
En förskola uppskattade att siffran låg någonstans mellan noll och tio procent, en 
uppskattade att det var ungefär en fjärdedel, och två förskolor gissade på 40 procent, där den 
ena uppgav att det mest rörde sig om Lego och Duplo. En förskola uppskattade mängden till 
ungefär hälften, och två förskolor kunde inte uppskatta antalet.   
 
Flera förskolor uppgav att de beställt leksaker från ABA Skol, Lekolar, Staples och TimeIn. 
De flesta har även handlat på "vanliga" fysiska affärer såsom leksaksaffärer, Åhléns och 
IKEA. Staples köper enbart av leksaksleverantörer där produkterna lever upp till 

                                                        
11 Verschuur Gustafsson, Carolin; ESSKA of Sweden. 2015. E-mail 11 maj. [ino@esska.nu]. 
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Leksaksdirektivets kemikaliekrav12, vilket bland annat innebär krav på CE-märkning och 
kemisk säkerhetsbedömning (KemI, 2014 b). ABA Skols leverantörer genomför ofta tester av 
sina produkter, bland annat analyser av leksaker för att upptäcka ftalater13. Alla Åhléns 
leksaker följer de europeiska kraven för leksaker: Leksaksdirektivet 2009/48/EC14. Lekolar 
har som mål att minska antalet leksaker av PVC, vilket de menar inte alltid går att 
substituera, till exempel dockor av plast15. Inga av deras produkter innehåller dock de 
förbjudna ftalaterna. Enligt TimeIn följer deras leverantörer "alla regler och lagar som 
gäller"16. Plastdjur från “Bullyland”, vilket fanns på en förskola, är PVC-fria (Bullyland, u.å.).  
 
En förskola hade inga plastleksaker alls utan endast leksaker i tyg och obehandlat trä. På 
övriga förskolor  fanns även stora mängder Duplo, Lego och träleksaker, vilket ligger utanför 
denna studie.  

3.2.3 Äta – produkter i plast 
 

 
Figur 4. Förekomst/användning av plasttallrikar, -dricksglas, -nappflaskor, -pipmuggar, -
tillbringare och -kärl som används utomhus.  
 
Plasttallrikar användes av fyra förskolor, övriga använde tallrikar i porslin. Plasttallrikarna 
på en förskola kom från Hammarplast vilka ägs av OrthexGroup AB. De intygar att deras 
produkter inte innehåller skadliga ämnen, men det framgår inte vilket material tallrikarna är 
tillverkade av17. Tallrikarna på två förskolor var av melamin vilket har visats kunna läcka 
formaldehyd över de satta gränsvärdena (Potter et al, 2010). En förskola hade tallrikar utan 
märkning. Dricksglas i polykarbonat fanns på en förskola. MerxTeam, vilka är återförsäljare 
av glasen, svarar inte på frågan om BPA används i tillverkningen av dem18.  
 
Plastmuggar användes på tre förskolor. Muggar från Nordiska Plast fanns på två av 
förskolorna. Enligt deras hemsida innehåller inga av deras produkter BPA (Nordiska Plast, 

                                                        
12 Jigmo-Linde, Johanna; Environmental and Quality Manager, Staples Sweden AB. 2015. E-mail 6 maj. 
[kundtjanst@staples.se]. 
13 Amini, Maryam; Anbuds- och miljöansvarig, ABA Skol. 2015. E-mail 29 april. [info@abaskol.se]. 
14 Susanne; Åhléns Kundservice. 2015. E-mail 30 april. [kundservice@ahlens.se]. 
15 Osmani, Ganimete; Kundtjänst, Lekolar. 2015. E-mail 29 april. [kundtjanst@lekolar.se]. 
16 Brodén, Marie; Marknadsansvarig, TimeIn AB. 2015. E-mail 29 april. [info@timein.se]. 
17 Olsson, Camilla; Sales support, Orthex Group. 2015. E-mail 4 maj. [info@orthexgroup.com]. 
18 Linusson, Christer; Purchase Manager catering equipment, MerxTeam. 2015. E-mail 30 april. 
[info@merxteam.com]. 
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u.å.). En förskola hade muggar från Urthex Finland. Kontaktuppgifter till dem har inte 
hittats. Pipmuggar fanns på tre förskolor. Fabrikaten var Avent Philips och ESSKA. Enligt 
deras hemsidor är pipmuggarna fria från BPA (ESSKA, u.å.; Philips, u.å.).  
 
Tillbringare i plast fanns på sex förskolor. En av dem använde även tillbringare i rostfritt stål 
och glas. Två av förskolorna hade tillbringare från IKEA, vilka 2012 fasade ut BPA ur 
polykarbonatprodukter som används i kontakt med mat (IKEA Group, 2014). Dessa var fyra 
respektive fem år gamla. Tillbringare från Cambro fanns på en förskola och var inköpta för 
ett år sedan. Enligt deras hemsida kan BPA hittas i deras produkter tillverkade i 
polykarbonat, vilket tillbringarna ofta är (Cambro, 2013). Tillbringare från Tupperware fanns 
på två förskolor. Information saknas om vilken typ av plast de är gjorda av. Enligt 
Tupperwares hemsida används polykarbonat främst i produkter som är gjorda för att tåla 
värme samt i serveringsprodukter (Tupperware, u.å.). Två av förskolorna hade tillbringare i 
SAN- respektive polypropylen (PP)-plast. Enligt Naturskyddsföreningen har PP i nyare 
studier visat sig läcka kemikalier, och man bör vara försiktig med produkter som är i 
direktkontakt med livsmedel (Gunnarsson, D., 2012).  
 
Tio förskolor använde plastkärl för mat och/eller dryck utomhus. Fyra förskolor hade kåsor 
från AB Leve Plastprodukter. Det framgår inte av deras hemsida vilket material de  är 
tillverkade i. Företaget har även kontaktats via e-mail, men utan resultat. Kåsor från REC 
Made In Sweden och Urthex Finland fanns på två förskolor. Dessa företag går inte att hitta på 
internet. Kåsorna som fanns på tre förskolor hade ingen märkning. Muggar för utomhusbruk 
från Nordiska Plast fanns på två förskolor. Två av förskolorna har köpt in produkter i bambu 
för att använda utomhus. Ingen av förskolorna använde nappflaskor i något material.  
 
Studier har visat att plast kan släppa giftiga ämnen vid uppvärmning (Nerín et al., 2002; 
Potter et al., 2010), förskolorna tillfrågades därför om de använder plast ihop med värme på 
något sätt. Fyra av förskolorna uppgav att de aldrig använder plast ihop med värme på något 
sätt. Förskolorna med kåsor och muggar i plast som används utomhus uppgav att de används 
ihop med varm eller ljummen mat eller dryck, men inte särskilt ofta.    

4. Diskussion 
4.1 Inventeringen 

  4.1.1 Skumgummi 
Eftersom samband har setts mellan stora mängder skumgummi och förekomst av 
flamskyddsmedel i luft och damm, bland annat höga halter PBDE, bör mängden begränsas i 
så stor utsträckning det går. De inventerade förskolorna fick i genomsnitt 34,25 
skumgummipoäng. Enligt metoden motsvarar det lite mer än 34 lek-/byggkuddar i 
skumgummi med ett mått på cirka 40x40x20 cm, vilket kan anses vara en stor mängd. 
Poängen skilde sig dock mycket mellan förskolorna, den med minst hade 3,5 poäng vilket 
utgjordes av en skötbordsmadrass, och den med mest hade 56,4 poäng.  
 
En stor del av den sammanlagda mängden utgjordes av sov-/lekmadrasser, som mest fanns 
14 stycken. Flera av förskolorna hade äldre madrasser vilka kan innehålla högre halter BFR 
än nyare skumgummi. Fem av dem hade madrasser som troligtvis var äldre än 2004 då 
pentaBDE förbjöds inom EU. Även en skötbordsmadrass inköpt före 2004 fanns. Dessa kan 
därför anses innebära relativt stora risker för exponering.  
 
Flera av de tillfrågade företagen som förskolorna ofta handlar från hävdar att de inte säljer 
produkter behandlade med flamskyddsmedel. Det framgår dock inte hur länge de haft denna 
policy, varför det är svårt att göra någon bedömning av exponering för BFR från dessa 
produkter.  
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Flera av förskolorna verkade vara medvetna om att äldre skumgummi kan vara sämre än 
nyare. Det är dock möjligt att de tvekar till att slänga fullt dugliga madrasser och byggkuddar 
etcetera och köpa in nya, när det inte är säkert att de gamla är förenade med någon typ av 
hälsorisk. Vidare verkar förekomsten av madrasser hänga ihop med om barnen sover 
inomhus eller inte, vilket i sin tur kan bero på vilken typ av gård förskolan har, om bilväg 
finns i närheten etcetera. Även arbetsmiljön för personalen väger in då det innebär många 
tunga lyft om barnen sover i vagn, vilket de gör utomhus. Att barnen sover inomhus behöver 
dock inte betyda att skumgummimadrasser behövs; på en förskola användes istället fårskinn 
och ullfiltar. 
 
Även babypölar och soffor stod för en stor del av mängden skumgummi. Babypölarna som 
fanns på två av förskolorna var relativt nya och köpta från företag som inte använder 
flamskyddsmedel, dessa borde därför anses vara säkra ur det hänseendet. Fyra förskolor 
hade minst en soffa. Två, möjligtvis tre, var äldre än 15 år. Två av dem var förvisso köpta från 
ett företag som idag inte säljer flamskyddsbehandlade produkter, men återigen så behöver 
det inte betyda att dessa ämnen inte användes när soffan producerades. Liksom för 
skumgummimadrasser kan äldre soffor innehålla BFR som idag är reglerade. Betyder det då 
att förskolorna bör slänga dessa soffor och köpa nya? Det är svårt att göra en rättvis 
bedömning av den eventuella mängden BFR utan mer information om vad produkterna 
innehåller. Det kan dock inte anses vara hållbart, varken ur ett miljömässigt eller ekonomiskt 
perspektiv, att kasta bort allt som kan tänkas vara skadligt. Men på grund av de hälsoeffekter 
som påvisats i olika studier av BFR, som till exempel effekter på sköldkörteln, könshormon 
och nervsystem, kan det vara klokt att se över den mängd skumgummi som finns och göra sig 
av med sådant som inte längre används. Vissa saker kanske är enklare att byta ut än andra, 
och till dessa hör troligen äldre skumgummiprodukter såsom madrasser och byggkuddar, 
vilka som sagt pekats ut som troliga källor till PBDE och även andra flamskyddsmedel. Det 
bästa skulle antagligen vara att hålla sig till naturmaterial i så stor utsträckning som möjligt 
för att minska mängden kemikalier i inomhusmiljön. Skumgummi som är fritt från 
flamskyddsmedel kan även innehålla andra kemikalier som till exempel lösningsmedel, och 
madrasser tillverkade efter förbudet av pentaBDE kan ha behandlats med andra BFR vars 
risker ännu inte är kända. 

4.1.2 Mjukgjord plast 

4.1.2.1 Inredning 
Även mängden mjukgjord plast varierade mellan förskolorna, från 6,3 till 23,3 poäng. 
Medeltalet låg på 15,25, vilket enligt metoden motsvarar cirka 15,25 vaxdukar.  
En stor del av den mjukgjorda plasten i inredningen på förskolorna utgjordes av 
plastöverdrag till sov-/lekmadrasser, vilket fanns på sju avdelningar, och på en förskola 
plastöverdrag till lek-/byggkuddar. Materialet är ofta galon/PVC, vilket är praktiskt eftersom 
det är vattenbeständigt och lätt att torka av. Dock är det en möjlig källa till ftalater. Många av 
förskolorna hade frottéöverdrag på madrasserna vilket minskar exponeringen för eventuella 
ftalater då hudkontakt med materialet minskar.  
 
Liksom för flamskyddsmedel i skumgummi har åldern en betydelse, eftersom PVC troligtvis 
innehöll höga halter ftalater förr. Många av madrasserna var inköpta för cirka tio år sedan 
eller mer. På en förskola fanns madrasser som var 22 år gamla. Äldre förkläden, som är 
tillverkade i ett liknande material, fanns på tre, möjligtvis fyra, förskolor. Dessa var runt tio 
år, några uppemot 20 år gamla. Dessa två parametrar kan utgöra en betydande källa för 
ftalatexponering. 
 
Det är dock inte all mjukgjord plast som innehåller ftalater. ABA Skol som många förskolor 
handlar från uppger att de inte säljer några produkter som innehåller ftalater, vilket inte 
heller IKEA gör. Vaxdukar är ofta tillverkade av PVC och risken är därför hög att materialet 
innehåller ftalater. Vaxdukar fanns på alla förskolor utom tre, varav flera hade köpt från 
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företag som inte säljer vaxdukar med PVC. För fyra förskolor saknas dock information om 
inköpsställe, det går därför inte att göra någon bedömning av eventuell risk för exponering.  
 
Bord med ljuddämpande material kan innehålla PVC. Samtliga fyra av de företag som 
tillfrågats om innehållet i deras bord uppger dock att de inte innehåller PVC vilket är positivt, 
och chansen är stor att de fem förskolor som inte vet vart deras bord kommer ifrån har köpt 
från något av dessa företag. Risken för exponeringen för ftalater från bord borde därför 
kunna bedömas som väldigt låg.   

 4.1.2.2 Leksaker 
Mängden leksaker i mjukgjord plast varierade från 0 till 54 poäng. Genomsnittet låg på 24,7 
poäng, vilket enligt metoden motsvarar nästan 25 Barbie-dockor. Återigen är skillnaden stor 
mellan förskolorna, vilket mest troligt beror på olika pedagogiker. De förskolor som hade 
minst leksaker i plast, och även andra produkter i plast samt skumgummi, var inriktade på 
en speciell pedagogik såsom waldorf19 och Reggio Emilia20. Dessa använde i stor utsträckning 
leksaker och klossar i obehandlat trä och i tyg, samt saker från naturen. Generellt gavs även 
intrycket att många av förskolorna, även de utan någon speciell pedagogisk inriktning, var 
väldigt medvetna om de  problem som kan finnas med plast, och många hade påbörjat ett 
arbete med att fasa ut mjuka plastleksaker och äldre leksaker som de fått, till exempel av 
föräldrar till barn som gått på förskolan.   
  
Nästan alla förskolor hade dock djur i halvmjuk plast (bondgårdsdjur, dinosaurier med mera) 
och i relativt stora mängder. Eftersom dessa djur är ganska hårda kan man anta att de 
innehåller mindre mängd mjukgörare än leksaker i mjukare plast som till exempel dockor. 
Information saknas om var dessa är köpta, förutom en förskola som hade ett antal djur som 
var PVC-fria.  
 
Eftersom sex ftalater sedan 2007 är reglerade för användning i leksaker minskar risken för 
exponering av de värsta ftalaterna i leksaker. Fem av förskolorna uppgav att de hade leksaker 
inköpta efter 2007, som mest ungefär 50 % på en förskola, och två förskolor kunde inte 
uppskatta mängden. Information saknas om vilken typ av leksaker det rör sig om, är de i 
mjuk plast är risken stor att de innehåller de värsta ftalaterna. Men även om leksakerna är 
nya finns inga garantier för att slippa de reglerade ftalaterna då dessa hittats i i flera olika 
leksaker i en analys. 
 
Mjuka plastklossar fanns på två förskolor, på en av dem i relativt stor mängd. Enligt 
återförsäljaren är dessa tillverkade i EVA-plast vilket enligt Naturskyddsföreningen kan 
anses vara ett bättre alternativ, eller snarare ett mindre dåligt alternativ, till PVC.  
Dock kan plasten innehålla andra problematiska tillsatsämnen, vilket påminner om att det 
inte bara är mjukgjord plast som bör undvikas, potentiella exponeringskällor för 
hälsoskadliga ämnen finns på många ställen. 
 
Dockor fanns på sju av förskolorna och information om dessa saknas, förutom på två där 
dockorna var ftalatfria. Är dockorna äldre kan de vara en risk för exponering för de reglerade 
ftalaterna.  
 
De flesta av de återförsäljare som förskolorna handlat från verkar vara noga med att endast 
sälja produkter som följer de regler som gäller. Detta är dock ingen garanti för att leksakerna 
inte innehåller skadliga ämnen då forskningen i vissa hänseenden ligger efter kemiindustrin 
vad gäller kunskap om olika kemikaliers hälsoeffekter. Även om en produkt i mjukgjord plast 

                                                        
19 Pedagogisk inriktning som i förskolan fokuserar på praktiska och konkreta aktiviteter och att stimulera till 
egenaktivitet hos barnen. Naturen och årstiderna har en stor roll i inlärningen (Ritter, u.å.). 
 
20 Pedagogisk filosofi med ett demokratiska ställningstagandet; förskolan ska vara en demokratisk praktik för 
barnen. Kännetecken för filosofin är lyssnande, dokumentation och reflektion (Reggio Emilia Institutet, 2015). 
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är fri från ftalater har någon typ av mjukgörare onekligen använts, och det är inte säkert att 
det finns tillräcklig kunskap om denna. En så liten mängd plast som möjligt i barns närhet 
bör därför alltid eftersträvas. 

4.1.3 Äta – produkter i plast 
Förvånansvärt många av förskolorna använde porslinstallrikar, endast en tredjedel hade 
tallrikar i plast. Anledningen var för att undvika tunga lyft i samband med dukning och 
diskning. På två av förskolorna var tallrikarna tillverkade i melamin, vilket kan läcka 
formaldehyd över de tillåtna gränserna. Detta ingår dock inte i denna studie.  
 
Plastmuggar användes dagligen till dryck på tre förskolor. En av sorterna som fanns är enligt 
tillverkaren BPA-fria, annars saknas information om muggarna. Dricksglas i 
polykarbonatplast fanns på en förskola. Polykarbonat kan innehålla och läcka bisfenol A 
vilket används i framställningen av plasten. Mat eller dryck som varit i kontakt med 
polykarbonatplast är också den vanligaste orsaken till exponering för BPA, vilket kan släppa 
från materialet i små mängder. Detta sker i synnerhet vid höga temperaturer och vid högt 
eller lågt pH. Används de endast till kalla drycker med neutralt pH minskar således risken för 
exponering, även om den fortfarande finns. Detsamma gäller för tillbringare, som också ofta 
är tillverkade i polykarbonat, vilket fanns på tre förskolor. Även tillbringare i SAN-plast 
(vilket det inte går att hitta mycket information om) och polypropylen (PP) användes. PP har 
i nyare studier visats kunna läcka kemikalier, vilket är problematiskt då många 
plastförpackningar till mat, såsom plasthinkar med yoghurt och keso etcetera, är tillverkade i 
PP. Inventeringen visade även att de flesta förskolorna använde dessa plasthinkar till att 
förvara mat.  
 
Två av förskolorna hade tillbringare från IKEA vilka 2012 fasade ut BPA ur 
polykarbonatprodukter som används i kontakt med mat. Tillbringarna var dock fyra 
respektive fem år gamla, det är därför möjligt att de innehåller BPA. Hälften av förskolorna 
använde tillbringare i glas eller rostfritt stål istället. Dessa kan vara svåra för barn att lyfta, 
vilket var anledningen till att flera av förskolorna valt plast.  
 
Nästan alla förskolorna använde någon typ av plastkärl utomhus, för det mesta kåsor. 
Information om dessa var svårt att hitta, förutom för en sorts muggar som var tillverkade i 
SAN-plast. Det är därför svårt att göra en exponeringsbedömning. Att de ibland används ihop 
med värme bör dock ses som något negativt då plast som värms upp kan släppa ifrån sig 
giftiga ämnen. 
 
Pipmuggar fanns på tre förskolor, samtliga fria från BPA. Man bör dock inte glömma att även 
om en produkt är fri från BPA betyder det inte att den är helt säker ut ett hälsoperspektiv. 
Förbjudna ämnen substitueras med ämnen vars risker kan vara okända, och studier har visat 
att BPA-fria produkter kan läcka lika mycket eller mer hormonstörande ämnen än produkter 
innehållandes BPA. För att minska risken är det som sagt bra att undvika plast ihop med 
värme och livsmedel med högt eller lågt pH. Om det är möjligt är glas, porslin och rostfritt 
stål att föredra. Två av förskolorna hade även köpt in muggar och tallrikar för utomhusbruk i 
bambu, vilket det inte finns några kända risker med.  

4.2 Metoden 
Metoden kan inte anses vara helt tillförlitlig. Under inventeringen kan saker ha missats och 
leksaker med mera kan ha räknats fel. Eftersom frågor ställdes till personalen på plats kan 
vissa felaktiga uppgifter ha fåtts, om frågorna skickats ut i förväg kanske svaren varit 
annorlunda. Hade litteraturstudien utförts innan inventeringen, istället för efter, hade 
sannolikt mer utförliga och specifika frågor kunnat ställas. 
 
Många kunskapsluckor finns med avseende på inköpsställe av produkter samt produktens 
eventuella kemikalieinnehåll. För de företag som idag säljer produkter utan bromerade 
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flamskyddsmedel, ftalater och bisfenol A saknas information om innehållet i de produkter 
som såldes för ett antal år sedan. Det är därför svårt att göra en bedömning av 
exponeringsgrad för dessa kemikalier. För att ta reda på exakta värden skulle produkters och 
materials kemikalieinnehåll behöva studeras närmare. 
 
Poängmetoden utarbetad av Pettersson (2014), vilken användes till hantering av 
inventeringsdatan, kan diskuteras. Det kan tyckas vara förvirrande eller till och med onödigt 
att använda sig av ett poängsystem istället för att redovisa antal produkter. Poängsystemet 
gör det dock möjligt att samla produkter och material inom samma kategori och diagram, till 
exempel skumgummimadrasser och stolsdynor, istället för att visa dessa i varsitt diagram.  
Även poängsättningen kan diskuteras; den kan tyckas ge missvisande resultat på vissa 
ställen, till exempel ger en gummimatta dubbelt så många poäng som ett ljuddämpande bord 
med PVC eller en vaxduk. Det görs heller ingen skillnad på storleken på mattor, trots att det 
onekligen är stor skillnad i mängd gummibeläggning på en liten och en stor matta. Detta kan 
antas ge stora differenser i resultatet för de olika förskolorna. Under kategorin skumgummi 
gjordes dock vissa ändringar för att inte ge ett alltför missvisande resultat. 

4.3 Jämförelse med andra förskolor 
Resultatet av denna inventering jämförs med resultatet av en inventering av kommunala 
förskolor i Enköpings kommun utförd av Pettersson (2014) (se tabell 4). Det framgår inte hur 
stora de inventerade avdelningarna är samt hur många barn som går där, det är därför svårt 
att göra en rättvis jämförelse. Det ger dock ändå en uppfattning om eventuella likheter och 
skillnader mellan privata och kommunala förskolor.  
 
Tabell 4. Genomsnittlig poäng för kommunala respektive privata förskolor. 

Material/produkt Kommunala 
förskolor 

Privata 
förskolor 

Skumgummi 33,6  32,25 
Mjukgjord plast – inredning 21,7  15,25 
Mjukgjord plast – leksaker 67,3 24,7 
Plasttallrikar 92 % 33 % 
Plastmuggar 44 % 33 % 

 
Den genomsnittliga poängen för skumgummi är vid en första anblick relativt lika för de 
kommunala och de privata förskolorna. Eftersom metoden i denna studie modifierades något 
innehåller poängen även leksaker i skumgummi samt dubbla poäng för skötbordsmadrass. 
Det är därför rimligt att anta att Enköpings kommunala förskolor har en högre genomsnittlig 
poäng.  
 
Den lägsta och högsta poängen bland de kommunala förskolorna är inte specificerad, men i 
diagrammet över skumgummipoäng verkar det som, liksom för de privata förskolorna, att 
poängen skiljer sig mycket åt mellan förskolorna, från strax under 10 poäng till ungefär 110. 
Det kan jämföras med de privata som har 3,5 poäng som minst och 56,4 som mest. 110 
skumgummipoäng kan tyckas vara väldigt mycket, enligt metoden motsvarar det cirka 110 
byggkuddar. En anledning till de stora mängderna på vissa av förskolorna bedöms av 
Pettersson kunna bero på sovmadrasser som används till de mindre barnen att sova på, vilket 
till viss del även kan stämma för de privata förskolorna. Enligt diagrammet över 
skumgummi-poäng består en stor del av den totala poängen även av soffor och byggkuddar, 
vilket inte fanns i någon större utsträckning på de privata förskolorna.   
 
I kategorin för inredning av mjukgjord plast, vilken innehåller bland annat vaxdukar, 
förkläden och plastöverdrag till skumgummi är skillnaderna relativt stora mellan 
inventeringarna. De kommunala förskolorna har en genomsnittligt poäng på 21,7, med en 
stor variation mellan avdelningarna; 3 poäng respektive 59,9 poäng, vilket enligt metoden 
motsvarar cirka 3 respektive 60 vaxdukar. Det framgår inte vad denna stora skillnad kan 
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bero på. Möjligtvis kan ett stort antal poäng utgöras av plastöverdrag till madrasser, vilket 
lades fram som en möjlig förklaring till den stora mängd skumgummi som fanns på vissa 
avdelningar. De privata förskolorna har ett medelvärde på 15,25 poäng, 6,3 poäng som lägst 
och 23,3 som mest. Några av borden med ljuddämpande material har dock inte tilldelats 
poäng eftersom det konstaterats att de är tillverkade av linoleum och inte plast. Troligen har 
även flera av de kommunala förskolorna dessa bord, varför poängen möjligen skulle varit 
lägre.   
 
För kategorin leksaker i mjukgjord plast är skillnaden mellan inventeringarna än större; de 
kommunala förskolorna gar i genomsnitt 67,3 poäng, vilket motsvarar cirka 67 Barbie-
dockor. Resultatet varierade mellan 6 och 168 poäng. Det framgår inte vad denna skillnad 
kan bero på. De privata förskolorna har ett medelvärde på 24,7 poäng, där förskolan med 
minst poäng hade 0 och den med flest hade 54 poäng, mindre än en tredjedel av den högsta 
poängen bland de kommunala förskolorna. Där var de vanligaste mjuka plastleksakerna 
bland annat dockor, Barbie-dockor, figurer och gubbar, vilket inte sågs i några större 
mängder i denna inventering. Djur i halvmjuk plast verkar dock vara vanligt på samtliga 
inventerade förskolor/avdelningar. 
 
Vad gäller produkter i plast som används när barnen äter omfattar Petterssons inventering 
plasttallrikar och muggar till lunchdryck. Ungefär 92 procent av de kommunala 
avdelningarna använder plasttallrikar och nästan 44 procent använder plastmuggar. Det kan 
jämföras med de cirka 33 procent av  de privata förskolorna som använder plasttallrikar, och 
samma procentandel som använder plastmuggar eller dricksglas i plast.  
Det framgår inte varför så många av avdelningarna i Petterssons inventering använder 
plasttallrikar. Möjligtvis kan det bero på att man vill minska bullernivån och tunga lyft, samt 
undvika att tallrikar som slängs i golvet går sönder, vilket även kan gälla för dricksglas.  
 
Av jämförelsen kan slutsatsen dras att de privata förskolorna har en lägre risk för exponering 
utifrån de material som inventerats. Skillnaderna kan troligen delvis bero på att några av de 
privata förskolorna har en speciell pedagogik vilket gör att mer naturmaterial används både 
till leksaker men även till inredning. Kommunala förskolor har gissningsvis mer ”klassiska” 
leksaker såsom dockor, plastbollar och byggkuddar. Privata förskolor har också mer frihet 
vad gäller inköp av produkter till förskolan vilket säkerligen kan vara en styrka. Eftersom de 
inte är bundna att följa de avtal som kommunen upphandlat kan de köpa i stort sett vad de 
vill. Till exempel har två förskolor köpt in muggar och tallrikar av bambu att använda 
utomhus, vilket troligen inte omfattas av de flesta kommuners upphandlingsavtal. Det gör 
det antagligen även lättare för förskolan att ha en mer eller mindre uttalad ekologisk 
inriktning, vilket flera förskolor verkar ha. Denna frihet gör det förstås viktigt att förskolan 
har en ambition att göra medvetna val samt kunskap om vad man ska leta efter. Offentlig 
upphandling kan sannolikt vara ett bra styrmedel för att minska riskerna för exponering för 
giftiga ämnen i förskolor, förutsatt att kommunen tar ett beslut om att detta är något som 
skall uppnås.  

4.4 Förslag till förbättring genom enkla åtgärder 
För förskolor som vill minska mängden bromerade flamskyddsmedel, ftalater och bisfenol A, 
samt andra kemikalier, i inomhusmiljön finns det många saker som kan göras. 
Bromerade flamskyddsmedel kan finnas i bland annat skumgummi, elektronik och textilier.  
En så liten mängd skumgummi som möjligt bör därför eftersträvas. Äldre skumgummi såsom 
madrasser och lek-/byggkuddar bör prioriteras att rensas bort då de kan innehålla 
bromerade flamskyddsmedel som idag är reglerade. Även nyare skumgummi kan vara 
behandlad med flamskyddsmedel, och det kan även innehålla andra skadliga kemikalier. 
Möjligtvis finns liknande produkter med stoppning i naturmaterial. Om skumgummi ändå 
ska användas, efterfråga miljömärkta produkter. Datorer kan gärna förvaras i rum där inte 
barnen vistas för att minska mängden flamskyddsmedel i luften. Elektronik som inte 
används bör också ställas undan, och gammal elektronik som används som leksaker bör 
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plockas bort. Efterfråga miljömärkta produkter när ny elektronik ska köpas in. Även textilier 
bör vara miljömärkta och helst ekologiska. Tvätta alltid ny textil innan användning.  
 
Om produkter i plast ska köpas in, fråga alltid återförsäljaren om produkten kan innehålla 
farliga ämnen. Konsumenten har alltid rätt att få veta om en vara innehåller ämnen som står 
med på EU:s kandidatförteckning. Det bästa är att undvika plast i så stor mån det går 
eftersom det finns många kunskapsluckor rörande kemikalier i plast; inte alla ämnen som är 
tillåtna att använda är ofarliga. Istället för förkläden i PVC kan gamla t-shirts användas, 
alternativt förkläden i polyester eller nylon. Vaxdukar är ofta tillverkade av PVC men det 
finns varianter med akrylatbeläggning vilket kan vara ett bättre alternativ. Det bästa är om 
duken är miljömärkt. 
 
Ftalater kan finnas i ytskikt inomhus såsom i plastgolv av PVC, tapeter och väggfärg. Om 
förskolan ska renoveras, välj gärna naturliga ytskikt såsom linoleumgolv och linoljefärg eller 
äggoljetempera till väggarna. Det finns även miljömärkta tapeter och väggfärg. 
Undvik att köpa in leksaker i mjukgjord plast eftersom de i regel innehåller ftalater eller 
andra mjukgörare. Leksaker som luktar plast eller känns kladdiga att ta i bör kastas. Även 
mjukare plastleksaker och elektroniska leksaker som är äldre än 2007 bör rensas bort.  
Det finns ett stort utbud av leksaker i trä såsom klossar, figurer och bilar. Dessa kan ge 
upphov till höga ljud när till exempel torn av klossar rivs ner, detta kan avhjälpas med 
alternativ i kork.21 
 
Plastbackar som används för till exempel förvaring av leksaker är ofta gjorda av 
polykarbonatplast vilket oftast innehåller bisfenol A. Istället för plastbackar kan trälådor 
användas. Det finns även lådor av andra naturmaterial såsom strå. CD-skivor är också 
tillverkade av polykarbonatplast varför dessa bör förvaras utom räckhåll för barnen. 
Plast ihop med värme bör undvikas, till exempel att värma mat i plastskålar i micro eller 
servera varm mat eller dryck på plasttallrikar eller kåsor etcetera. Istället för glas och porslin, 
vilket kan vara tungt att lyfta och lätt gå sönder, finns alternativ i bioplast tillverkad av till 
exempel majsstärkelse eller bambu22. Försök minska mängden livsmedel på burk och 
efterfråga bisfenol A-fria konservburkar. 
 
För att minska mängden kemikalier i inomhusmiljön är det viktigt att städa noga och ofta. 
Eftersom kemiska ämnen samlas i damm kan det vara en betydande exponeringskälla för 
kemikalier för barn som ofta leker på golvet och stoppar saker i munnen. Torrmoppning följt 
av fuktmoppning är effektiva sätt att eliminera damm från golv. Till hyllor, armaturer och 
liknande kan microfibertrasor användas. På så sätt behövs heller inga rengöringsmedel.   
 
För fler förslag på sätt att minska giftiga ämnen på förskolan eller i hemmet, se 
Naturskyddsföreningens rapport Operation Giftfri Förskola – Tips till förskolor och 
föräldrar som finns på deras hemsida. 

5. Slutsats 
Material och produkter kända att innehålla BFR, ftalater och BPA förekom i relativt stor 
utsträckning på vissa av förskolorna. Bland annat skumgummimadrasser med plastöverdrag, 
leksaker i mjukgjord plast, vaxdukar och förkläden i PVC samt dricksglas och tillbringare i 
polykarbonat bedöms vara potentiella exponeringskällor. 
Några förskolor hade en väldigt liten mängd av de inventerade materialen och produkterna. 
Skillnaderna tros delvis bero på olika pedagogiska inriktningar samt olika grad av intresse 
och kunskap om de hälsoeffekter som kopplats till till exempel plast.  
En jämförelse med en inventering av kommunala förskolor i en annan kommun visar att 
förskolorna i denna studie generellt sett hade mindre mängd skumgummi, mjukgjord plast i 

                                                        
21 Byggklossar i kork finns på http://ekoleko.se/sortera-o-stapla/ 
22 Tallrikar och muggar i bambu finns på bland annat greenfootprint.se och laplandecostore.se/kok/ 
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inredning och leksaker, samt muggar och tallrikar i plast. Skillnaden kan eventuellt bero på 
att privata förskolor inte är bundna att följa kommunens upphandling. 
 
Studien ger förslag på enklare förbättringsåtgärder och visar även att ett flertal BFR-, ftalat-, 
och BPA-fria produkter finns på marknaden. Dessa bör dock inte ses som säkra ur ett 
hälsoperspektiv då ämnena eventuellt substituerats med liknande varianter vars risker kan 
vara okända.  
 
Ytterligare studier behövs för att kunna uppskatta vidden av exponering för BFR, ftalater och 
BPA i Östersunds privata förskolor, samt för att göra en bedömning av eventuell påverkan på 
barns hälsa. 

5.1 Framtida studier 
För framtida studier av giftiga ämnen i förskolan skulle ett första steg kunna vara att mäta 
kemikalier i luften och i damm. Beroende på resultatet skulle därefter produkter och material 
som bedöms kunna vara bidragande till kemikaliehalten kunna studeras mer nogrannt, till 
exempel genom laboratorieanalyser. PVC kan även mätas med en XRF-scanner (X-ray 
fluorescence). En studie med större omfattning än denna skulle även kunna inkludera bland 
annat golv av PVC, elektronik, och produkter i polykarbonat såsom plastbackar. Dessa 
parametrar kan avsevärt bidra till exponering för BFR, ftalater och BPA.  
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Bilaga 
Checklista/inventeringsformulär, se följande sidor. 
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Inventering av förskola 
Datum	  för	  inventering:_____________________Område:___________________________________	  

Namn	  på	  förskola:	  _________________________________________	  Antal	  avdelningar:	  __________	  

Inventerad	  avdelning:	  ______________________________________	  Antal	  barn_________________	  

Kontaktperson	  förskola,	  namn	  och	  e-‐post/telefon:	  _________________________________________	  

Inventerad	  av:	  ______________________________________________________________________	  

Inledande	  frågor:	  
Hur	  görs	  inköp;	  förskolan	  själv	  (	  	  ),	  annan	  större	  förskola	  (	  	  )	  

Finns	  rutiner	  från	  vilka	  leverantörer	  man	  beställer	  leksaker,	  pyssel,	  etc.?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  	  
• Om	  ja	  vilka?__________________________________________________________	  

Finns	  rutiner	  från	  vilka	  leverantörer	  man	  beställer	  möbler/inredning/textilier?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  
• Om	  ja,	  vilka__________________________________________________	  

Inne	  	  
Mat/äta:	  på	  avdelningen	  
Används	  nappflaskor?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  

• Om	  ja,	  är	  nappflaskorna	  av	  glas	  (	  	  ),	  eller	  av	  plast	  (	  	  )	  
• Om	  plast,	  finns	  någon	  märkning/vilken_________________________	  
• Om	  plast,	  hur	  gamla?_________________________	  antal__________________	  
• Om	  plast,	  är	  det	  förskolans?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  

Används	  plasttallrikar/plastglas/muggar/pipmuggar?	  Nej	  (	  	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  
• Om	  ja,	  finns	  någon	  märkning/vilken______________________________________	  
• Om	  plast,	  hur	  gamla?	  __________________________________________________	  

Används	  karaffer/tillbringare	  av	  plast	  vid	  servering?	  Nej	  (	  	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  
• Om	  ja,	  finns	  någon	  märkning/vilken______________________________________	  
• Om	  plast,	  hur	  gamla?	  __________________________________________________	  

Värms	  mat/dryck	  i	  mikrovågsugn	  i	  plastkärl?	  Nej	  (	  	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  
• Om	  ja,	  finns	  någon	  märkning/vilken_____________________________________	  

Används	  plast	  ihop	  med	  annan	  värme	  än	  ovan?	  Nej	  (	  	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  
• Om	  ja,	  vad	  (tex.	  vattenkokare):_____________________________________	  
• Om	  ja,	  finns	  någon	  märkning/vilken________________________________	  

Används	  muggar/kärl	  utomhus?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  	  
• Om	  ja,	  i	  vilket	  material?_______________,	  	  
• Om	  plast,	  typ/ev.	  märkning_____________	  
• Om	  plast,	  ihop	  med	  värme,	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  

Haklappar	  till	  barn,	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  
• Om	  ja,	  i	  vilket	  material?	  ______________________________	  
• Om	  plast,	  typ/ev	  märkning____________________________	  antal_______________	  
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Byggnad	  invändigt	  	  

Antal	  rum	  på	  avdelningen/förskolan:______________	  

Golvytor	  (ange	  antal	  rum);	  klinker:	  ______	  trä:	  ______	  linoleum:	  ______	  plast:	  ______	  

Väggytor	  (ange	  antal	  rum);	  tapet:____	  väv+målad:_____	  målad:_____	  trä:_____	  plast:_____	  

Våtrum/toaletter	  (ange	  antal	  rum);	  plast:	  ______	  klinker:	  ______	  väv+målad	  :______	  

Finns	  det	  lågenergilampor	  och/eller	  lysrör?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ).	  
• Om	  ja,	  finns	  det	  rutiner	  för	  hur	  man	  gör	  om	  de	  går	  sönder?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ).	  
• Om	  ja,	  vilka________________________________________________________	  

	  
Inredning:	  
Möbler/inredning:	  trä	  (	  	  ),	  plast	  (	  	  )	  

• Om	  plast,	  ange	  totalt	  antal:	  ______märkning/material____________	  ca	  ålder:	  ______	  
• Om	  plast,	  ange	  antal	  av	  <	  stolstorlek________	  =	  stol_________	  >	  stolstorlek_______	  

Plastbackar:	  ca	  antal	  per	  rum:___________________________	  
• Totalt	  antal	  plastbackar:	  ______	  vilken	  plast	  typ/märkning	  ________	  ca	  ålder:______	  

Soffor;	  ungefär	  från	  vilket	  år?:_________________________	  
• Om	  tyg,	  vilket:	  syntet	  (	  ),	  bomull	  (	  ),	  antal:________________________	  
• Om	  soffor	  i	  fuskskinn/konstläder,	  antal:______	  

Stoppade	  stolar/fåtöljer:	  	  
• i	  textil?,	  antal________	  ca	  ålder	  ___________________	  
• Annat	  mat.,	  vad	  ___________antal_____,	  märkning,	  vad_________	  ca	  ålder	  _______	  

Stoppade	  stolsdynor	  i	  skumgummi?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  
• Om	  ja,	  antal	  _________,	  ca	  ålder____________	  
• Om	  ja,	  antal	  med	  fuskskinn/konstläder,	  plastöverdrag___________________	  

Bord	  med	  ljuddämpande	  material:	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  totalt	  antal:	  ________	  
• Om	  ja,	  av	  vilket	  mat.?	  PVC-‐plast	  (	  ),	  annan	  plast	  (	  ),	  vilken	  plast	  typ/märkning:____	  

annat__________________	  

Sov/lekmadrasser	  i	  skumgummi:	  Nej	  (	  ),	  Ja	  (	  )	  
• Om	  ja,	  ange	  totalt	  antal________	  ca	  ålder______________	  
• Om	  ja,	  antal	  med	  plastöverdrag	  ______________	  	  
• Om	  plastöverdrag,	  ange	  vilken	  typ	  av	  plast/märkning	  ________	  ca	  ålder:________	  

Lekkuddar/byggkuddar	  i	  skumgummi:	  Nej	  (	  ),	  Ja	  (	  )	  
• Om	  ja,	  ange	  totalt	  antal:_________	  ca	  ålder:	  ________	  
• Om	  ja	  ange	  antal	  plastbeklädda,	  _______________	  
• Om	  plastbeklädda,	  ange	  vilken	  typ	  av	  plast/märkning__________,	  ca	  ålder________	  	  	  

Ytbeläggning/material	  på	  kuddar:	  	  Textil,	  antal_________	  	  
• PVC,	  antal_______	  ca	  ålder_______	  	  	  
• Polyuretan:	  antal______	  ca	  ålder_______	  
• Smutsavvisande	  tyg:	  antal_______	  ca	  ålder___________	  
• Okänt	  plastmaterial,	  antal	  ________	  ca	  ålder______________	  
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Ytbeläggning/material	  på	  dukar:	  Textil,	  antal__________	  
• PVC,	  antal_______	  ca	  ålder_______	  	  	  
• Polyuretan:	  antal______	  ca	  ålder_______	  
• Smutsavvisande	  tyg:	  antal_______	  ca	  ålder___________	  
• Okänt	  plastmaterial,	  antal	  ________	  ca	  ålder______________	  

Plast-‐	  eller	  vaxdukar:	  Nej	  (	  ),	  Ja	  (	  ),	  
• Om	  ja,	  PVC,	  antal_______	  ca	  ålder_______	  	  	  
• Polyuretan:	  antal______	  ca	  ålder_______	  
• Okänt	  plastmaterial,	  antal	  ________	  ca	  ålder______________	  

Duschdraperi:	  Nej	  (	  ),	  Ja	  (	  ),	  
• Om	  ja,	  ange	  material:	  _________________________	  antal______________	  
• Om	  plast,	  vilket	  material/märkning____________	  ca	  ålder:____________	  

Mattor:	  Nej	  (	  	  	  ),	  Ja	  (	  	  	  )	  
• Om	  ja,	  antal	  i	  textil______	  antal	  i	  plast_______	  	  
• Om	  ja,	  beläggning	  under	  mattor;	  antal	  med	  textil_____	  antal	  med	  gummi/plast______	  
• Om	  plast,	  märkning/material________________	  	  ca	  ålder	  på	  mattor:	  ___________	  
• Om	  smutsavvisande	  textil:	  antal_______	  ca	  ålder___________	  
• Gelegummimatta:	  antal_____________,	  ca	  ålder	  ________,	  märkning_____________	  

Hängande	  textilier/gardiner:	  Nej	  (	  ),	  Ja	  (	  ),	  
• Om	  ja,	  ca	  yta	  totalt,	  m2__________________________________________________	  
• Om	  flamskyddsbehandlad,	  antal________	  ca	  yta,	  m2__________________________	  

Textilbeklädda	  anslagstavlor:	  Nej	  (	  ),	  Ja	  (	  )	  	  
• Om	  ja,	  ca	  yta,	  m2:_______________	  

Finns	  det	  textilbeklädda	  akustikplattor	  på	  väggarna?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  	  
• Om	  ja,	  ca	  totalyta,	  m2:	  	  _______	  
• Om	  flamskyddsbehandlad,	  antal________	  ca	  yta,	  m2_______________________	  

Filtar:	  Nej	  (	  );	  Ja	  (	  ),	  Material:	  Fleece	  (	  ),	  Bomull	  (	  ),	  Ull	  (	  ),	  annat:	  ____________	  
• Om	  fleece,	  antal______________________	  
• Om	  flamskyddsbehandlad,	  antal_______________________	  

Tvättas	  alltid	  nya	  textilier	  innan	  användning?	  Nej	  (	  ),	  Ja	  (	  ).	  

	  

Annat	  du	  vill	  notera:__________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________	  

	  

Leksaker:	  
Leksaker	  äldre	  än	  år	  2007,	  antal______________	  (ungefär	  andel,	  %):_________	  

CE-‐märkta	  leksaker,	  antal______________	  (ungefär	  andel,	  %):__________	  

Leksaker	  i	  trä,	  antal______________	  (ungefär	  andel,	  %):__________,	  Ålder:_____________	  	  
	  
Leksaker	  i	  skumgummi:	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  
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• Om	  ja,	  ange	  antal:	  byggklossar_______,	  pusselmattor________,	  leksak_______,	  	  
inte	  nudda	  mark-‐plattor	  m.m.________	  förvaringsback	  med	  mindre	  
skumgummibitar/minisar_____	  	  annat	  __________________________________	  

Leksaker	  som	  luktar	  (plast	  eller	  parfym):	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  	  
• Om	  ja,	  antal:________	  

Plastleksaker	  som	  känns	  kladdiga	  i	  sig	  själva:	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  	  
• Om	  ja,	  antal:________	  Ålder:__________	  

Mjuka	  eller	  halvmjuka	  plastleksaker	  (tex	  dockhuvuden,	  fantasidjur,	  badankor):	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  
• Om	  ja,	  totalt	  antal:_______	  Ungefärlig	  ålder:	  _________________________	  
• Om	  ja,	  antal	  ________	  av	  storlek	  som	  en	  barbie,	  my	  little	  pony,	  dinosaurie	  djur	  etc.	  	  
• Om	  ja,	  antal	  ________	  av	  storlek	  som	  duplokloss	  i	  mjuk	  gummiplast	  (7x10x20	  cm).	  
• Om	  ja,	  antal	  dl______	  av	  extra	  små	  figurer,	  typ	  studsboll,	  suddfigurer	  (1	  dl	  ung.	  4st)	  
• Om	  ja,	  antal________	  plastbollar	  
• Om	  ja,	  antal	  _______	  docka	  eller	  annan	  stor	  leksak.	  
• Om	  ja,	  antal________	  extra	  stora	  leksaker,	  typ	  häst	  att	  sitta	  på,	  cylindrar	  m.m	  

Vilket	  finns	  det	  mest	  av	  (ung.)?	  Leksaker	  i	  trä	  (	  	  ),	  -‐	  i	  plast	  (	  ),	  -‐	  i	  metall	  (	  ),	  -‐	  i	  skumgummi	  (	  )	  

Övrigt	  leksaker	  
Rutin	  för	  inköp	  av	  utklädningsgrejer,	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  	  ).	  

Utklädningsgrejer	  med	  plastmaterial,	  ex	  (väskor,	  skärp,	  skor	  av	  plast,	  smycken):	  Nej(	  	  ),	  Ja(	  	  ),	  
• Om	  ja,	  antal___________	  ungefärlig	  ålder:______________________	  
• Om	  ja,	  antal	  med	  mjukt	  plastmateriel_____________	  

Leksaksmycken	  och	  andra	  metallaccessoarer,	  (ex.	  tunga	  och	  billiga):	  Nej	  (	  	  	  ),	  Ja	  (	  	  	  ).	  

Smink/teatersmink	  som	  leksak:	  Nej	  (	  ),	  Ja	  (	  )	  

Leksaker	  som	  ej	  är	  leksaker:	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  	  
• Om	  ja,	  antal:_______	  Vad?_______________________	  
• Om	  plast,	  vilken	  typ/märkning______________	  ca	  ålder________________	  

Elektronik	  som	  leksaker	  (beg.	  mobiler,	  tangentbord,	  etc.)	  Nej	  (	  ),	  Ja	  (	  )	  
• Om	  ja,	  vad:	  _____________________________________	  Antal:_______	  

Ger	  föräldrar	  leksaker	  till	  förskolan?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  	  
• Om	  ja,	  vad?_______________________________	  
• Om	  ja,	  finns	  förhållningsregler	  om	  vad	  som	  tas	  emot.	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ).	  

Annat	  du	  vill	  notera:__________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________	  

	  

Måla/Pyssla	  
Används	  modellera,	  plastlera	  (typ	  Cernit)	  lekmassa	  eller	  slime:	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ).	  

• Om	  ja,	  vad?:____________________________	  antal	  ggr/vecka___________	  

Används	  icke	  vattenbaserad	  målarfärg:	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  	  
• Om	  ja,	  vilken	  typ_________________________	  

Lim,	  används	  icke	  vattenbaserat	  lim	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  används	  smältlim	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )?	  
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Förkläden;	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  	  
• Om	  ja,	  totalt	  antal:______	  material:____________________	  	  
• Om	  plast:	  antal_______	  typ/märkning________________	  ca	  ålder________________	  

	  
Hygien:	  
Används	  miljömärkt	  tvål:	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  

Används	  engångsservetter	  vid	  blöjbyte?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  
• Om	  ja,	  vilken	  typ?	  Torra	  av	  papper	  (	  	  ),	  Våtservetter	  (	  	  ),	  Tunna	  i	  skumgummi	  (	  	  )	  

Handskar	  vid	  blöjbyte	  av:	  Nitril	  (	  	  ),	  Vinyl	  (	  	  ),	  Latex	  (	  	  ),	  Falatfri	  pvc	  (	  	  )	  annat	  (	  	  ),vad:_____	  

Används	  anti-‐bakteriella	  produkter?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  
• Om	  ja,	  är	  de	  alkoholbaserade?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  Om	  nej,	  sort?_____________________	  

Används	  doftande	  hygienprodukter?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  
• Om	  ja,	  hur	  många	  och	  till	  vad?____________________________________________	  

Miljömärkt	  handlotion?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ).	  

Skötbordsmadrass:	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  
• Om	  ja,	  ca	  ålder:	  ________	  material	  i	  överdraget?___________________	  antal_____	  
• Finns	  textila	  underlägg	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  
• Används	  pappersunderlägg	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ).	  

Annat	  du	  vill	  notera:__________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________	  

Städrutiner	  
Sker	  städning,	  innan	  barnen	  kommer	  (	  	  ),	  dagtid	  (	  	  ),	  kvällstid	  (	  	  )	  

Miljömärkta	  städprodukter/rengöringsprodukter?	  Nej	  	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  
• Om	  ja,	  ca	  andel	  miljömärkta	  (%):________	  

Finns	  centraldammsugare?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  

Dammsugs	  golven?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  	  
• Om	  ja,	  hur	  många	  gånger/vecka?_____________	  

Dammsugs	  endast	  mattor?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  	  
• Om	  ja,	  hur	  många	  gånger/vecka?_____________	  

Finns	  hängande	  armatur?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  
• Om	  ja,	  antal:___________	  	  

Finns	  vägghyllor,	  bokhyllor	  etc?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ).	  
• Om	  ja	  antal:	  _____________________	  

Dammtorkas	  hyllor,	  armatur?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  	  
• Om	  ja,	  hur	  ofta?____________	  

Dammtorkas	  golven	  med	  torr	  mopp?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  
• Om	  ja,	  hur	  många	  gånger/vecka?_____________	  

Hur	  torkas	  golven:	  Våt	  (	  	  ),	  Fukt	  (	  	  ),	  Hur	  många	  gånger/vecka?_____________	  



 

Samhällsbyggnad, Miljö och hälsa 
Dokumenttyp: Projektplan 
INVENTERING AV PRODUKTER OCH KEMIKALIER PÅ 
FÖRSKOLOR  

6 (8) 

Upprättad av:  Annika Hallin 
 2015-02-10 

Beslutad av:  Reviderad: Julia Ros  
2015–04–02 

 

Sker	  korsdragsvädring	  vid	  städning?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  	  
• Om	  ja,	  hur	  ofta?___________________	  

Skakas/vädras	  lösa	  textilier	  (filtar,	  kuddar,	  större	  gosedjur):	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  	  
• Om	  ja,	  hur	  ofta?________	  

Storstädning,	  hur	  ofta	  (gånger/år)?:____________	  Vad	  ingår_______________________	  	  

Görs	  höghöjdsstädning:	  Nej	  (	  	  ),	  ja	  (	  	  ).	  Om	  ja,	  hur	  ofta____________________________	  

Har	  förskolan	  rutiner	  för	  att	  underlätta	  städningen	  på	  förskolan?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ).	  
• Om	  ja,	  vad_________________________________________________________	  

__________________________________________________________________	  

Rengöring	  
Används	  parfymerade	  städprodukter/rengöringsprodukter?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  

• Om	  ja,	  vad?__________________________________________________________	  

Används	  anti-‐bakteriella	  produkter?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  
• Om	  ja,	  vilka?_____________________________	  

Hur	  ofta	  tvättas	  textilier?	  Lakan:______	  Filtar,	  kuddar:	  ______Gardiner,	  etc.:	  ______	  Leksaker	  i	  
textil/gosedjur:	  ______	  

Används	  miljömärkt	  tvättmedel?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  

Används	  sköljmedel?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  

Används	  miljömärkt	  diskmedel?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  

	  

Används	  golvvax	  eller	  golvpolish?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  	  

• Om	  ja,	  hur	  ofta	  och	  vilka	  medel	  används?	  __________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

Rengöring	  av	  speglar	  och	  fönster,	  används	  miljömärkta	  medel?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  

• Om	  nej,	  vilka	  används?_________________________________________________	  

__________________________________________________________________________	  

Finns	  rutin	  för	  att	  välja	  det	  bästa	  medlet	  ur	  hälso-‐	  och	  miljöhänseende?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ).	  

Annat	  du	  vill	  notera:__________________________________________________________	  
___________________________________________________________________________	  

Elektronik:	  
Finns	  det	  datorer	  i	  de	  rum	  som	  barnen	  vistas	  i?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  	  

• Om	  ja,	  hur	  många?_______________	  

Totalt	  antal	  datorer:________________	  Från	  vilka	  år:_______________________________	  

Använder	  barnen	  datorer?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  
• Om	  ja,	  hur	  många	  gånger	  och	  timmar/vecka	  och	  barn?_________________________	  

Är	  datorerna	  miljömärkta:	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  	  
• Om	  ja;	  EU-‐blomman	  (	  	  ),	  TCO	  (	  	  ),	  Svanen	  (	  	  )	  

Annan	  elektronisk	  utrustning,	  t.ex.	  skrivare/kopiatorer?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  )	  
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• Om	  ja,	  vad?__________________________________	  Står	  de	  avskilt?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  

	  
Annat	  du	  vill	  notera:__________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________	  

Ute	  
Skyddsprodukter:	  
Hur	  många	  gånger/dag	  är	  barnen	  ute?	  (antal)_______,	  Hur	  länge	  totalt?	  (timmar/dag)_______	  

Används	  solskyddskräm?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  	  
• Om	  ja,	  är	  det	  förskolans	  (	  	  ),	  från	  föräldrarna	  (	  	  ),	  
• Om	  ja,	  är	  solskyddsprodukterna	  miljömärkta?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ).	  

Används	  myggmedel?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  	  
• Om	  ja,	  vilka?____________________________	  

	  
Utrustning	  ute	  
Finns	  det	  en	  rutin	  för	  vad	  man	  väljer	  för	  utrustning	  utomhus,	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  

• Om	  ja,	  vilken__________________________________________________________	  
_____________________________________________________________________	  

	  

Granulat	  av	  däck	  eller	  återvunnen	  plast	  (mjukt	  fallskydd	  vid	  lekställningar,	  sandlådor	  m.m.)?	  Nej	  (	  	  ),	  
Ja	  (	  )	  

Leksakerna	  ute:	  Plast	  (	  	  ),	  Trä	  (	  	  ),	  	  
• Om	  plast,	  antal_______	  Om	  flamskyddsbehandlad,	  antal________	  ca	  yta,	  

m2__________________________	  

• typ/märkning_____________	  	  Ungefärlig	  ålder?________	  

Gamla	  däck	  som	  leksaker?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  	  
• Om	  ja,	  antal?____________	  Ålder?___________________	  

Annat	  som	  inte	  är	  tillverkat	  som	  leksaker	  (t	  ex	  restbitar,	  byggmaterial,	  slangar)?	  Nej	  (	  ),	  Ja	  (	  )	  
• Om	  ja,	  vad?___________________________________________________________	  

Tryckimpregnerat	  trä	  i	  bänkar,	  soffor,	  bord,	  sandlådor	  eller	  liknande?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  ),	  	  
• Om	  ja,	  Ungefär	  ålder?_____________	  

	  
Finns	  gamla	  slipers	  och/eller	  telefonstolpar	  på	  förskoleområdet?	  Nej	  (	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  

• Om	  ja,	  vad	  ___________________	  

	  
Annat	  du	  vill	  notera:__________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________	  
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___________________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________	  

___________________________________________________________________________	  

Inventering	  förskolekök	  -‐	  Mat	  och	  äta	  

Maten	  	  
Tillagas	  maten	  på	  plats	  (	  	  	  	  )	  eller	  transporteras	  den	  till	  förskolan	  (	  	  	  	  )?	  	  

Vid	  transport,	  i	  vilket	  material	  består	  behållaren	  av	  som	  maten	  transporteras	  i	  _________________	  

Om	  plast,	  finns	  märkning?	  Nej	  (	  	  	  ),	  Ja	  (	  	  	  ),	  om	  ja	  vilken________________________________	  	  

Om	  tillagning	  på	  plats,	  mat	  som	  nedkyls	  vad	  förvaras	  den	  i	  (material	  på	  kärl)___________________	  

Om	  plast,	  finns	  märkning?	  Nej	  (	  	  	  	  ),	  ja	  (	  	  	  ),	  om	  ja	  vilken____________________	  

Laga/äta	  	  
Används	  plastredskap	  vid	  matlagning?	  Nej	  (	  	  	  ),	  Ja	  (	  	  	  ),	  vid	  servering	  av	  varm	  mat?	  Nej	  (	  	  	  ),	  Ja	  	  (	  	  	  )	  

Om	  Ja,	  används	  svarta	  plastredskap?	  Nej	  (	  	  	  ),	  Ja	  (	  	  )	  

Värms	  mat/dryck	  i	  mikrovågsugn	  i	  plastkärl?	  Nej	  (	  	  	  ),	  Ja	  (	  	  	  )	  	  

Om	  ja,	  finns	  någon	  märkning/vilken?_______________________________________________	  	  

Används	  plast	  ihop	  med	  annan	  värme	  än	  ovan	  Nej	  (	  	  	  ),	  Ja	  (	  	  	  ),	  	  

Om	  ja,	  vad?	  (t	  ex	  vattenkokare):	  _________________________________________________	  

____________________________________________________________________________	  	  

Används	  förvaringskärl	  i	  plast	  för	  ex.	  infrysning,	  torrvaror,	  såser	  m.m.?	  Nej	  (	  	  	  	  ),	  Ja	  (	  	  	  	  )	  

Om	  ja,	  finns	  någon	  märkning/vilken_______________________________________________	  

	  

Förvaras	  livsmedel	  i	  plastpåsar?	  Nej	  (	  	  	  ),	  Ja	  (	  	  	  )	  

Om	  ja,	  är	  plastpåsen	  avsedd	  för	  livsmedel?	  Nej	  (	  	  	  	  ),	  Ja	  (	  	  	  	  )	  	  

Om	  Nej;	  vad	  är	  plastpåsen	  avsedd	  för,	  _________________	  	  märkning	  	  (om	  det	  framgår)	  
_________	  

	  

Handskar	  i	  köket	  av:	  Nitril	  (	  	  	  ),	  Vinyl	  (	  	  	  ),	  Latex	  (	  	  	  ),	  annat	  (	  	  	  ),	  vad:_____________________________	  	  

Används	  teflonstekpannor:	  Nej	  (	  	  	  ),	  Ja	  (	  	  	  ),	  	  

Om	  ja,	  antal	  och	  skick	  på	  beläggningen	  :	  ____________________________________________	  

Används	  annat	  med	  teflonbeläggning	  :	  Nej	  (	  	  	  ),	  Ja	  (	  	  	  ),	  	  

Om	  ja,	  antal	  och	  skick	  på	  beläggningen:____________________________________________	  	  

Om	  ja,	  vad	  ,	  ex	  våffeljärn,	  muffinsformar,	  grilljärn	  m.m.________________________________	  

_____________________________________________________________________________	  	  

Annat	  du	  vill	  notera:	  


