
MB

Rapport
Giftfria barn leka bäst 

– 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner 
inom projektet Operation Giftfri Förskola



Författare: Ulrika Dahl och Ylva Grudd, Naturskyddsföreningen
Layout: Carina Grave-Müller, Naturskyddsföreningen
Foton: Thinkstock
ISBN: 978-91-558-0136-6
Stockholm 2013

FÖRORD   2
INLEDNING   3
 Gränsvärden   3
 Inventering av förskolemiljön   4
RESULTAT OCH KOMMUNUPPDELNING   5
LEKSAKER   6
 Inomhusleksaker   6
LEKSAKER SOM INTE ÄR TILLVERKADE ATT VARA LEKSAKER    8
 Smink och utklädningsgrejer    8
 Elektronik på förskolan, som verktyg och som leksaker   9
 Elektronik som verktyg   9
 Avlagd elektronik som leksaker   9
 Miljömärkt elektronik  10
 Ger föräldrar leksaker till förskolan?  10
 Förkläden  10
 Annat att notera om leksaker?  10
MAT  12
 Transport  12
 Ekologisk mat  12
 Mat i metallkonserver  12
 Plast och livsmedel  12
 Handskar i köket  13
 Annat du vill notera om mat  13
MÖBLER OCH INREDNING  14
 Soffor  14
 Bord  14
 Mattor  14
 Lekkuddar och byggkuddar av skumgummi  14

Innehåll



1

 Sovmadrasser med plastöverdrag  14
 Filtar  15
 Tvättas alltid nya textilier innan användning?  15
 Annat att notera om inredning, möbler mm.  15
HYGIEN OCH STÄDNING  16
 Handtvätt  16
 Engångsservetter och engångshandskar vid blöjbyte  16
 Doftande produkter  16
 Skötbord  16
 Städning av öppna ytor  17
 Textil  17
 Storstädning  18
 Städkemikalier  18
 Annat att notera om hygien och städning.  18
UTELEK  19
 Material utomhus  19
MILJÖCERTIFIERING OCH INKÖP  20
BYGGNATION  21
 Lokaler  21
 Dricksvattenledningar - risk för onödig ökning av farliga kemikalier  21
 Golv och väggar  21
 Lågenergilampor och hängande armatur – bortglömda risker  22
 Utbildning, uppföljning och rutiner ger möjligheter till förbättringar  23
 Annat du vill notera om inomhusmiljön  23
DISKUSSION  24
REFERENSER  26
BILAGOR  28
 Frågor till förskolechefen  28
 Inventering av förskola  31

Forts. Innehåll



GIFTFRIA BARN LEKA BÄST

2

För några decennier sedan rörde problemen med miljögifter 
mest utomhusmiljön; det rapporterades om döda sälar, få-
gelägg som sprack, och gifter i fisk. Det fanns inte mycket 
den enskilde personen kunde göra själv. Idag vet vi att hal-
terna av en del av de gamla klassiska miljögifterna, såsom 
PCBer och DDT, sjunker i naturen. Men problemen i natu-
ren är långt ifrån över, och samtidigt ersätts gamla miljö-
gifter av något annat. De ”nya” miljögifterna är till exempel 
bromerade flamskyddsmedel och perfluorerade ämnen, 
kemikalier som oftast härstammar från produkter i var 
persons hem. I hemmen finns många miljögifter, både bio-
ackumulerande och långlivade, men också sådana som har 
ganska kort nedbrytningstid och som alltså inte på samma 
sätt ansamlas i naturen. Men människorna utsätts likväl för 
dem eftersom miljögifterna hela tiden utsöndras från var-
dagsprodukter såsom soffan, TVn, kläderna, skorna, mat-
tan, leksakerna, matförpackningarna och hygienproduk-
terna. 

Miljögiftsfrågan har arbetat sig rakt in i det svenska folk-
hemmet. Och in på förskolorna.

I den här rapporten har Naturskyddsföreningen kartlagt 
potentiellt farliga varor och kemikalier i förskolemiljön. 
Medlemmar i föreningens kemikalienätverk och andra ide-
ellt aktiva, har inventerat en lång rad förskolor runt om i 

landet. Vi har funnit många problem och det står klart att 
medvetenheten om miljögifter i barns närhet på förskolor 
är alltför låg. Samtidigt torde det finnas få politiker, försko-
lechefer, förskolepedagoger eller föräldrar, som skulle säga 
nej till en så giftfri miljö som möjligt för barnen.

Rapporten ger en grund för att identifiera behovet av 
åtgärder och lämpliga strategier. Vi arbetar nu på en ny rap-
port om åtgärder, men vi hoppas att resultaten i denna kart-
läggning omgående leder till debatt om barnens förskole-
miljö och att politiker och personal sätter in åtgärder. Det 
är också viktigt att bredda frågan till andra inomhusmil-
jöer där barns vistas, såsom skolor och träningshallar.

Slutsatsen av rapporten är tydlig. Det finns en mängd 
områden i förskolemiljö som snabbt skulle kunna åtgärdas 
med små medel och lätta åtgärder. Samtidigt finns problem 
som är större och rent fysiskt inbyggda i förskolan och de 
måste hanteras utifrån ett mer långsiktigt perspektiv.

Det är dags att ta riskerna på allvar och byta ut miljögif-
ter mot lek på förskolan. 

Mikael Karlsson
Ordförande Naturskyddsföreningen

Förord
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Inomhusmiljön är idag en erkänd källa till miljögifter som 
kan vara skadliga för både människa och miljö. I samhället 
finns det en ökande förståelse för att vanliga vardagspro-
dukter på förskolor, skolor, i hemmen och på arbetsplatser, 
kan innehålla främmande och ofta även farliga kemikalier. 
Många av dessa ämnen kan släppa från produkterna och via 
luft och damm exponera människor1. Exempel på sådana 
produkter är kläder och textil, möbler, leksaker, golv och 
väggar och elektronik2. En del farliga kemikalier kommer 
in i kroppen in via matförpackningar3, o-ekologisk mat4, 
eller genom att de medvetet används på kroppen, såsom 
smink och hygienprodukter5.

Kunskapen runt detta ökar stadigt hos den svenska be-
folkningen. Idag kan man göra medvetna val i sitt eget hem 
för att minska belastningen av farliga kemikalier. Även om 
marknaden för miljömärkta varor ännu inte är tillräckligt 
bred så finns det många produktkategorier med miljömärk-
ta alternativ. Man kan ofta även hitta produkter som inte är 
miljömärkta men som ändå inte innehåller de farligaste 
kemikalierna, om man frågar runt bland återförsäljare. 
Dock, när ett barn placeras på förskolan så upphör ofta 
kontrollen och de miljömedvetna föräldrarna hemma tap-
par kontrollen över barnens miljö.

Många av de farliga kemikalierna i inomhusmiljön hittas 
i luft och damm, där de finns efter att ha släppt från inred-
ning, byggnation med mera6. Barn spenderar mer tid än 
vuxna nära golvet, drar med händer över plana ytor, suger 
på händerna eller stoppar fingrarna i munnen och får på så 
sätt i sig dammet. Problemen med de vanligaste farliga ke-
mikaliegrupperna såsom ftalater, bromerade flamskydds-
medel, perfluorerade ämnen och bisfenol A, har beskrivit 
förr och kan bland annat hittas i Naturskyddsföreningens 
rapport ”Från god morgon till Bolibompa”7. Barn är dess-
utom barn – inte små vuxna med mindre kroppsvolym. De 
växer och genomlever utvecklingsprocesser som kan vara 
störningskänsliga om de utsätts för farliga kemikalier. 
Vetenskapliga studier visar även att inomhusluften förkla-
rade 54-92% av de bromerade flamskyddsmedel som släpps 

ut i miljön8, vilket stödjer hypotesen att inomhusluft föro-
renar naturen via ventilationssystemen. 

Förekomsten av effekter på människa och miljö, som 
kopplas till hormonstörande kemikalier, ökar. Det finns en 
rad olika effekter som diskuteras – många av vilka man ser 
en faktisk ökning av i samhället9, exempelvis fetma, diabe-
tes typ II, hjärt- och kärlsjukdomar, Alzheimer, Parkinson, 
hormonrelaterad cancer, svårigheter att få barn, tidigare-
lagd pubertet, missbildningar på könsorgan, inlärnings-
svårigheter, bokstavssjukdomar, autism, infektioner, astma 
och autoimmuna sjukdomar kan kopplas till hormonstö-
rande ämnen10,11. 

Det bör tilläggas att om ett barn utsätts för farliga kemi-
kalier betyder det inte att denne med nödvändighet får ne-
gativa effekter av kemikalierna, dock ökar riskerna. Man 
kan jämföra det med att sola för mycket, när riskerna för att 
få hudcancer ökar om en person bränner sig ofta. Det bety-
der inte att man nödvändigtvis får hudcancer bara för att 
man bränner sig. Det riktigt stora problemet är om många 
solbränner sig mycket och ofta. Summa summarum är det 
alltså bra att minska riskerna med exponering av barn för 
kemikalier så mycket som möjligt, men det går inte att säga 
att skador alltid uppstår i enskilda fall.

Gränsvärden 
För att skydda människor mot farliga kemikalier används 
så kallade gränsvärden, vilka anger högsta halt av en farlig 
kemikalie som får finnas i en produkt utan att människor 
och miljö ska påverkas negativt. Det är ett bra verktyg, men 
det räcker tyvärr inte långt. Gränsvärden baseras ofta på en 
politisk förhandling för att en produkt ska kunna finnas på 
marknaden. Ett tydligt sådant exempel på sådan jämkning 
är Östersjöströmming, som är så giftig att stora grupper i 
samhället rekommenderas att maximalt äta den ett par 
gånger per år12, och som med befintlig naturvetenskaplig 
kunskap borde vara totalförbjuden på grund av sina höga 
halter dioxiner, men som ändå är tillåten att sälja på EU-
undantag i Sverige. Tyvärr är det även så att det saknas an-

Inledning



GIFTFRIA BARN LEKA BÄST

4

tagna gränsen för de flesta ämnen. Ofta vet man inte ens vad 
en produkt innehåller, och om man känner till innehållet 
så är ofta inte en fullständig riskbedömning genomförd. Till 
exempel så hittar man många plastkemikalier som släpper 
från plastnappflaskor till innehållet i flaskan13, även om just 
det hormonstörande ämnet bisfenol A numera är förbjudet 
i flaskorna. Den vetenskapliga riskbedömningen om dessa 
ämnen är ofta mycket svag, och därmed kan gränsvärden 
heller inte sättas.

De gränsvärden som ändå finns är oftast satta för en ke-
mikalie i taget, i en produkt eller en produktgrupp i taget. 
Till exempel finns flera hormonstörande ftalater (vanlig 
mjukgörare i plast) som är reglerade i leksaker och barn-
vårdsprodukter avsedda för barn under 3 år. Dock kan 
samma ftalater i andra produkter i hemmet, såsom golv, 
duschdraperier, plastskor, konstskinnsprodukter med mera. 
Barnen är därför inte nödvändigtvis skyddade av gränsvär-
dena. Ett vanligt fel från myndigheternas sida är också att 
anta att barn umgås med andra produkter i vardagen än 
vuxna. Detta är såklart fel. Barn vistas i samma hem och 
miljö som de vuxna – de har i regel tvärtom några extra 
produktkategorier i sitt liv, såsom leksaker och barnvårds-
produkter. För att skydda barnen från farliga kemikalier 
behöver alltså regleringen utgå från samtliga produkter ett 
barn kommer i kontakt med i vardagen.

Ytterligare en sak som vattnar ur förtroendet för gräns-
värdena är kategorin hormonstörande ämnen. En ny rap-

port som släpptes av WHO och UNEP våren 2013 redovi-
sade en rad problem och listor anger att det finns nästan 
1000 potentiellt hormonstörande ämnen14  varav 50 stycken 
är godkända i till exempel livsmedelsförpackningar15,16. 
Hormonstörande ämnen har visats kunna skapa negativa 
effekter på människor och djur vid halter långt under gäl-
lande gränsvärden.

Inventering av förskolemiljön
I den här rapporten har Naturskyddsföreningen och fören-
ingens kemikalienätverk genomfört 129 förskoleinvente-
ringar i 41 kommuner i Sverige. Syftet var att få en bild av 
vilka sorters material och produkter som används på för-
skolor idag, och därigenom se var eventuella problem kan 
ligga. Ett inventeringsmaterial som inkluderande 154 frågor 
användes för att kartlägga förskolemiljön (se bifogade Bilaga 
1 och 2), inom kategorier som Äta (t.ex. förekomsten av 
plasttallrikar och glas, konservburkar av metall, uppvärm-
ning i plastkärl, ekologisk mat), Sova/Leka (t.ex. madrasser, 
leksaker, produkter inte ämnade att vara leksaker), Hygien 
(t.ex. tvättlappar, vinylhandskar, tvål), Inredning (t.ex. sof-
for, mattor, elektronik), Byggnation (t.ex. årtal, PCB-
sanering, golvmaterial, väggfärger och tapeter, hyllmetrar). 
En grupp frågor om utomhusvistelse lades även till, även 
om rapporten i huvudsak fokuserar på inomhusmiljö (t.ex. 
antal timmar utomhus, solskydd, leksaker, produkter som 
inte är ämnade att vara leksaker). 
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I följande kapitel redovisas ett urval svar från inventeringen 
(se inventeringsformulären Bilaga 1 och 2). 

 

I inventeringen är förskolorna till 14 % privata 67 % kom-
munala och 19 % kooperativa. De är byggda mellan år 1886 
och 2013.

Resultat och Kommunuppdelning

Askersund
Borlänge
Borås
Botkyrka
Falköping
Falun
Finspång
Gotland
Göteborg
Götene
Halmstad
Haparanda stad
Herrljunga
Johanneshov
Järfälla
Karlskrona
Knivsta
Lindesberg
Linköping
Lomma
Lund
Malmö
Mora
Nacka
Norrköping
Sandvikens kommun
Sollentuna
Solna

Stockholm
Storumans kommun
Sundbyberg
Trelleborg
Trosa
Tyresö
Ulricehamn 
Uppsala
Varberg
Åre
Örebro
Östersund
Österåker

Kommunuppdelning
129 förskoleinventeringar har genomförts mellan maj 
och november 2013, i 41 kommuner, och med mellan 
1-8 förskoleinventeringar per kommun i denna sam-
manställning:

 

Privat

Kommunal

Föräldrakooperativ

Typ av förskola

Figur 1. Typ av förskola som inventerats. Privat: 14 %; Kommunal: 67 %; 
Föräldrakooperativ: 19 %.
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Inomhusleksaker
Leksaker är den produktkategori i inomhusmiljö som de 
flesta associerar med barns vardag, och kanske även den 
grupp som det idag finns mest diskussioner runt gällande 
innehåll. Från den 20 juli 2013 har kraven för kemikaliein-
nehåll i leksaker skärpts och ska hädanefter vara utformade 
på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för skador på 
människors hälsa till följd av exponering för de kemiska 
ämnen eller blandningar som leksaken består av eller inne-
håller17. Trots detta får leksaker innehålla så kallade CMR-
ämnen18, så länge halterna inte ligger över vissa koncentra-
tionsgränser i tillgängliga delar av leksaken. Vidare förbjuds 
de flesta doftämnen i leksaker och listan för ämnen som inte 
får läcka ut över en viss halt från leksaken (oftast metaller) är 
dubblerad19. Dock nämns inte hormonstörande ämnen eller 
nanomaterial i det reviderade direktivet. Plastleksaker är ett 
återkommande problem i rapporteringen från till exempel 
Kemikalieinspektionen, av leksaker som innehåller farliga 

ämnen20,21,22,23,  varför Naturskyddsföreningen frågade för-
skolorna vilka material det finns flest leksaker av på försko-
lorna. 

Föga överraskande är det i särklass vanligast att det före-
kommer mest leksaker av plast, nästan 74 %. Resterande 
leksaker är av trä. Leksaker av metall hittades inte. Det bör 
dock tilläggas att plast är oerhört komplexa material, och de 
exakta kompositionerna av de flesta plastprodukter inte är 
kända. En enda komponent kan innehålla 5-30 olika kemi-
kalier, och en plastprodukt som består av flera delar, såsom 
en nappflaska, kan bestå av över 100 olika kemiska ämnen24. 
Mjukgjord plast, såsom i gummiankor, plastbollar, smådjur, 
dockor med mera, är kända för att oftare släppa farliga 
ämnen25 än mycket hård plast, såsom bilar, byggklossar med 
mera, även om farliga kemikalier såsom bisfenol A fortfa-
rande är vanligt förekommande i dessa produkter26 (dock 
anses bisfenol inte släppa särdeles lätt från leksakerna). Den 
naturliga följdfrågan till förskolorna blev således om det 

Leksaker

 

Leksaker i trä

Leksaker i plast

Leksaker i metall

Vilket finns det mest av (ungefär)?

Figur 2. Finns det flest leksaker av plast, trä eller metall? Plast: 74 %;  
Trä: 26 %; Metall: 0 %.

 

Nej

Ja

Mjuka eller halvmjuka plastleksaker:

Figur 3. Finns det mjuka eller halvmjuka leksaker på förskolorna? Ja: 80 %; 
Nej: 20 %.
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fanns leksaker av mjukgjord plast på förskolorna.
Vid 80 % av inventeringarna visades att leksaker tillver-

kade av mjukgjord plast finns på förskolorna. Många av 
förskolorna uppger att de har leksaker av mjukgjord plast 
som är 20-30 år gamla, vilket är potentiellt problematiskt 
dels eftersom kemikalielagstiftningen skärpts i flera om-
gångar under den perioden, dels eftersom medvetenheten 
hos många leksaksförsäljare har ökat stort, även om proble-
men med farliga kemikalier i mjukgjorda leksaker fort-

farande rapporteras löpande27,28,29,30.
På frågan om det finns leksaker som doftar ”plast” eller 

parfym var svaren relativt positiva, med drygt 70 % som 
svarade nej. Bland de övriga 30 % hittades exempelvis lek-
saker såsom bollar, små plastfigurer, golvpussel, dockor, 
bilar och en skärbräda.  

En fråga ställdes även om det finns leksaker som känns 
kladdiga i sig själva. Resultatet av inventeringarna visar att 
32 % har leksaker med ”kladdiga” egenskaper. 

Mjuka eller halvmjuka plastleksaker:
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Leksaksdirektivet har nyligen skärpts och reglerar nu bätt-
re, om än långt ifrån tillfredsställande, innehållet av miljö-
gifter i leksaker, medan varor som barn leker med men som 
inte är ämnade att vara leksaker inte lyder under detta di-
rektiv. Dock ska tilläggas att inom denna produktgrupp 
finns det leksaker som inte behöver vara problematiska, 
beroende på vilken typ av ”icke-leksak” man istället använ-
der. Livsmedelsförpackningar regleras till exempel med 
avseende på kemikalieinnehåll, vilket gör att de är avsevärt 
mindre problematiska att leka med än till exempel industri-
avfall eller byggavfall.  

Det är inte ovanligt att barn på förskolor får leka med 
varor som inte är tillverkade att vara leksaker. Vid 53 % av 
inventeringarna angavs att den här typen av produkter an-
vändes till lekverksamhet.

Naturskyddsföreningen ställde följdfrågan: Om leksaker 
som ej avsedda att vara leksaker används, vilken typ av pro-

dukter handlar det om? Svar på frågan om sådana produk-
ter är bland annat byggmaterial, utklädningskläder och 
väskor, elektronik (hårtork, mikrofon, strykjärn, datorskär-
mar, tangentbord, mobiltelefoner, kameror) gamla bildäck, 
spatlar, lampor, gamla kökstillbehör, sopborstar, balansbol-
lar och frigolit. Övriga vanliga produkter som används i lek 
på förskolor är olika matplastförpackningar, mjölkförpack-
ningar, gummistövlar, magneter, limpistoler, kapsyler, 
kökstillbehör, med mera.

Smink och utklädningsgrejer
Teatersmink och utklädningsgrejer faller både under kate-
gorin ”leksaker” och kategorin ”leksaker som inte är tillver-
kade att vara leksaker”. Kemikalieinspektionen anger att 
barn inte bör använda för mycket teatersmink eftersom det 
finns risker för allergier mot konserveringsämnen, doftäm-
nen och färgämnen32. Det ska finnas innehållsdeklaration 
på all kosmetik, men produkter för barn kan ibland vara 
dåligt märkta eller helt sakna innehållsförteckning. Det 
finns även flera sminkprodukter som visat sig innehålla bly. 
Vidare bör inte barn använda smink som är avsett för dock-
or33. Förskoleinventeringen visar att 86 % inte använder 
teatersmink eller liknande på barnen. 

Utklädningsgrejer, såsom väskor, armband, skor och 
skärp är mycket vanligt förekommande, med nästan 90 % 
täckning på förskolorna. Produkterna i sig kan vara proble-
matiska, men behöver inte vara det. Ofta är det kläder som 
föräldrar skänkt till förskolorna, vilket leder till att kontrol-
len minskar över vad produkterna kan innehålla. Det är till 
exempel vanligt ute på marknaden med väskor av konst-
skinn (ibland med PVC, som kan avsöndra ftalater), smyck-
en och metalldetaljer på kläder innehållande bly eller kad-
mium, eller skor av mjukgjord plast, som kan avsöndra 
ftalater. Nitar, dragkedjor, spännen och andra metalldetal-
jer på kläderna kan innehålla nickel. Långvarig kontakt med 
nickel kan leda till att barnet utvecklar allergi34. Även om 
sådana produkter används i många hem är det rimligt att 
ställa högre krav på en professionell miljö som en förskola.

Leksaker som inte är tillverkade att vara leksaker

 

Nej

ja

Leksaker som ej är tillverkade som leksaker:

Figur 4: Förekomsten av leksaker som ej är tillverkade som leksaker, % Nej: 
47 %, Ja: 53 %.
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Elektronik på förskolan, som verktyg och som leksaker
Elektronik som verktyg
Elektronik kan ofta vara källa till ämnesgrupper som bro-
merade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, bly och 
ftalater 35,36,37,38, alla kända miljögifter. Datorer finns på alla 
inventerade förskolor (dock finns inte svar från 7 % av för-
skolorna), 11 % av dessa är äldre än 2006 (då det nya direk-
tivet ROHS började gälla39), och 13 % anger att de inte vet 
ålder på datorerna, vilket indikerar på att de kan vara gamla, 
i alla fall en del av dem. Direktivet har skärpts ytterligare i 
januari 2013 och kommer nu gradvis gälla fler produktgrup-
per. Dock adderades inte nya ämnen eller skärpta gränsvär-
den40, och som skrivs ovan så är elektronik, såsom datorer, 
fortfarande en känd källa till olika miljögifter.

Av dem som rapporterade in att de har datorer hade 25 
% av förskolorna 4 datorer eller fler. Toppnoteringen låg på 
10 datorer för en och samma förskola, men barnen vistades 
i rum med datorer endast i korta stunder. 

Resultatet från förskoleinventeringen på frågan om dator-
er finns i de rum där barnen vistas, visade att 73 % har det. 

På frågan om barnen själva använder elektronik (dator, 
iPad, mobil, etc.) i förskolan så svarade 66 % att de gör det.

Följdfrågan blev då hur mycket barnen får använda elektro-
nik på förskolan i så fall?

Svaren varierar stort, men ur detta kan ändå noteras 
några särskilt intressanta citat:
•	 ”högst 2 timmar per barn och dag, max 3 gånger per vecka”
•	 ”4 gånger 1 timme per vecka”
•	 ” de är gamla och ses som leksaker”
•	 ”när de vill”

Avlagd elektronik som leksaker
Avlagd elektronik som används som leksaker, till exempel 
avlagda mobiltelefoner eller tangentbord, visades vara van-
ligt förekommande som leksaker; 61 % av förskolorna an-
vänder sådan elektronik som leksaker.

Plasthöljet (till exempel ABS-plast) och kretskorten i 
elektroniska apparater som TV-spel, och stereoapparater 
kan ofta innehålla bromerade flamskyddsmedel41. Gammal 
elektronik kan ofta innehålla idag dokumenterat farligare 
sorter av bromerade flamskyddsmedel42. En del av flam-
skyddsmedlen förbjöds i elektronik inom EU år 2006, men 
andra typer av riskfyllda bromerade flamskyddsmedel an-
vänds fortfarande. Mätningar visar att människor fortlö-
pande utsätts för bromerade flamskyddsmedel43, bland 
annat på förskolan44, även om det inte bara är elektronik 
som anges som källa. Bly kan finnas i lödpunkter. Elkablar 
innehåller ofta ftalater. Handtvätt har tidigare visats effek-

 

Nej

Ja

Finns det datorer i de rum som barnen vistas i?

Figur 5: Finns det datorer i de rum som barnen vistas i? Ja: 73 %; Nej: 27%.

 

Nej
Ja

Använder barnen elektronik? (dator, ipad, mobil, etc.)

Figur 6: Använder barnen elektronik (dator, iPad, mobil, etc)? Ja: 66 %; 
Nej: 34 %.
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tivt för att minska halterna av till exempel flamskyddsmedel 
i kroppen45  och hand-till-mun-aktivitet är en viktig källa 
till upptag flamskyddsmedel hos människor46.

Naturskyddsföreningen ställde följdfrågan: Om elektronik 
används som leksaker, vilka typer av elektronik är det då 
som används? Svaren var ganska enhetliga runt produkter 
såsom mobiltelefoner, kameror, gamla datorer, tangent-
bord, läsplattor och datamöss. Men även produkter såsom 
mikrovågsugn, plattång, fjärrkontroll och kassaapparat 
noterades.

Miljömärkt elektronik
Miljömärkning av elektronik ställer krav som begränsar 
förekomsten av farliga ämnen i varorna. Dessvärre är 89 % 
av elektroniken på förskolorna inte miljömärkt.

Ger föräldrar leksaker till förskolan?
Det är vanligt förekommande att förskolor tar emot leksa-
ker från föräldrar, drygt 73 % av de tillfrågade förskolorna 
tar emot leksaker från föräldrar. 

Att ta emot leksaker från föräldrar istället för att försko-
lan själv köper in är positivt på flera sätt men kan innebära 
att kontrollen över vilka produkter barnen leker med mins-
kar. Om en upphandling följs, som har goda krav på miljö- 

och hälsa, minskar riskerna för att barn i onödan utsätts för 
farliga kemikalier på förskolan. 

Naturskyddsföreningen ställde följdfrågan: Om föräldrar 
ger leksaker till förskolan, vilken typ av leksaker rör det sig 
om? Svaren varierade stort, men vanligt är att förskolorna 
tar emot väskor, dockor, plastleksaker för inomhus- och 
utomhuslek, filmer, barbies, my little ponnies, pussel, böck-
er och plastdjur. Även mobiltelefoner, tangentbord, hårfön, 
”PVC-leksaker”, möbler, kabeltrummor och återvinnings-
material, hittas i denna kategori. Många av dessa produkt-
grupper är kända för att kunna innehålla problematiska 
miljögifter.

Förkläden
Förkläden är vanligt förekommande (98 %) och 
materialen varierar. Om förklädena är tillverkade av PVC 
avsöndrar de ftalater om sådana finns i plastpolymeren. 
På förskolorna hittades förkläden som var tillverkade av 
PVC (23 %) eller ”plast” (12,5 % av förskolorna angav bara 
”plast”, vilket inte osannolikt kan vara PVC-material, 
men alltså inte behöver vara det). Vidare är nästan 25 % av 
PVC-förklädena 10-30 år gamla. Det är välkänt att 
användandet av en av de mest problematiska ftalaterna, 

 

Nej

Ja

Elektronik som leksaker (beg. mobiler, tangentbord, 
etc.)?

Figur 7: Förekomsten av elektronik som leksaker (begagnade mobiler, tang-
entbord etc), Nej: 39 %; Ja: 61 %.

 

Nej

Ja

Ger föräldrar leksaker till förskolan?

Figur 8: Ger föräldrar leksaker till förskolan? Nej: 27 %, Ja: 73 %.
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DEHP, som är klassad som reproduktionstoxisk, minskat 
på marknaden sedan 2000-talets början31. Dock ska 
tilläggas att det fortfarande är vanligt med andra ftalater i 
PVC-material, varav några är reglerade i leksaker på 
grund av sin toxicitet, men de är inte reglerade i 
merparten av andra produkter.  

Annat att notera om leksaker
En slutlig fråga inom kategorin leksaker var: Annat du vill 
notera om leksaker? Ur detta kan noteras några särskilt 
intressanta citat:
•	 ”Stor låda med ej fungerande glöd/lågenergilampor att 

leka/pyssla med”
•	 ”En ganska stor andel av leksakerna är 20-25 år gamla”
•	 ”Lekmatta av konstgräs”

•	 ”Emaljfärg (ej för barn under 8 år)”
•	 ”Det fanns lacknafta, farliga färger och vätskor uppe på 

ett skåp som barnen kunde nå om de ville. Det var inte 
inlåst”

•	 ”De mjuka klossarna som småbarnen bygger med och 
biter i är tillverkade av företaget Tysta leksaker. De sva-
rar inte på frågan om vad deras leksaker är tillverkade i 
för plast”

•	 ”Relativt nyinköpta klossar i plast luktade så illa så att 
de inte kunde användas inne. Nu används de istället 
endast ute”.

•	 ”Stor okunskap råder!!!”
•	 ”Kinolingult i pysselsskåpet där det står på förpackning-

en: ”kan påverka barns beteende””.

Ger föräldrar leksaker till förskolan?

Figur 8: Ger föräldrar leksaker till förskolan? Nej: 27 %, Ja: 73 %.
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Transport
Många förskolor tillagar maten på plats (58 %). Vid de till-
fällen då maten tillagas på annan plats så transporteras de 
oftast i rostfritt stål, med några få undantag där de trans-
porteras i plastkärl. 

Ekologisk mat
Det är väldigt stor variation mellan förskolor huruvida de 
serverar ekologisk mat eller inte. Allt mellan 0 % till 100 %. 
Hela 17 % av de inventerade förskolorna angav att de ger 
0-10 % ekologisk mat till sina barn. 

Citat från en inventerare: ”0 % ekologisk mat. Jag gråter 
då mitt barn just börjat på förskolan. Jag skickar med en 
ekologisk frukt varje dag”. 

En förskola anger att man även serverar älgkött, vilket 
kan strida mot Livsmedelsverkets rekommendationer om 
att inte servera viltkött till barn under 7 år, på grund av risk 
för höga halter bly (kvarlämningar från haglet) i köttet47. 
Rekommendationerna gäller dock endast om viltköttet är 
färs eller grytbitar, och inte som hel stek. 

Mat i metallkonserver
De flesta metallkonserver har fortfarande epoxi i en ytbe-
handling på insidan, så som i konservburkar för livsmedel. 
Epoxi är känt för att kunna läcka det hormonstörande 
ämnet bisfenol A till livsmedlet i burken48. Europeiska livs-
medelsverket fastslog nyligen (2013) att mat är den huvud-
sakliga källan till bisfenol A, där mat ur konservburk anges 
som en av de tre stora källorna49.

Andelen förskolor som ger sina barn mat ur metallkon-
server är inte oväntat hög, med tanke på att konservburken 
fortfarande är en vanlig förpackningsform; hela 84 % ger 
barnen mat ur konservburkar. 

Plast och livsmedel
Studier visar att plastkemikalier släpper till livsmedel, fram-
för allt i kombination med värme, och att upp till 90 % av 
testade kommersiella plaster läcker hormonstörande 
ämnen50. 

Andelen som använder plasttallrikar och plastglas/mug-
gar är 67 %. Plastkaraffer är mycket vanligt förekommande 
enligt undersökningen (66 %).

Endast 8 % värmer livsmedel i mikrovågsugn i plastkärl. 
36 % värmer vatten i vattenkokare, men det verkar till störs-
ta delen vara till personalen, även om enstaka fall rappor-
teras där barnens vatten till välling, gröt eller pasta kommer 
från vattenkokare av plast. 

Non-stick-stekpannor används i 34 % av förskolorna. 
Merparten av förskolorna anger att de används för special-
kost, såsom vegetarisk kost och kost för allergiker.

Mat

 

Nej

Ja

Figur 9: Får barnen mat ur metallkonserver på förskolan? Nej: 16 %; Ja: 
84%.

Mat i metallkonserver
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 Plastredskap för matlagning (slevar, vispar, stekspadar 
etcetera), används i 82 % fallen.
Citat: 
•	 ”Plastredskapen används också endast till specialkosten. 

Annars endast träredskap.” 

Handskar i köket 
Om förskolan använder handskar i köket så finns olika sorter 
att välja på. Vinylhandskar kan vara ftalatfria, eller – vanli-
gare – innehålla ftalater, och är alltså inte lämpliga i kontakt 
med till exempel fet mat, eftersom ftalaterna kan migrera över 
till maten51. 64 % använder vinylhandskar i köket.

En färsk undersökning (2013), utförd av Testfakta, visade 
att alla undersökta vinylhandskar, även de som påstods vara 
ftalatfria, innehåller ftalater. I flera av de undersökta fabri-
katen består upp till hälften av materialet av dokumenterat 
hormonstörande ftalater. Livsmedelsverket anger att de inte 
agerar eftersom tillverkarna av handskarna ska garantera att 
handskarna uppfyller kraven för livsmedelshantering52.

Annat du vill notera om mat
Naturskyddsföreningen frågade inventerarna om det fanns 
något övrigt de ville kommentera runt området mat. Här 
kommer några intressanta resultat: 
•	 ”Mycket bygger på vad kommunen förhandlat fram i 

upphandlingsavtal etc. Förskolorna har svårt att på-
verka mycket själva.”

•	 ”Kokerskan på förskolan har alltid använt smör tidi-
gare men kan inte välja annat än margarin enligt upp-
handling, vilket hon är mycket upprörd över.”

•	 ”Verkar medvetna i köket.”
•	 ”Plasttallrikar används endast till de yngsta barnen, 

resten äter på porslin och dricker ur glas.”
•	 ”Aldrig sett så mycket plast i ett kök.”

 

Nej

Ja

Figur 10: Används plasttallrikar och plastmuggar/glas på förskolan? Nej: 
33 %; Ja: 67 %.

Används plasttallrikar och platsglas/muggar?
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Figur 11: Vilken typ av material används finns i handskar i köket? Nitril: 20 %; Vinyl: 64 %; Latex 17 %; Annat 5 %.
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Soffor
Soffor och andra textilier i vardagsprodukter kan inne-
hålla perfluorerade ämnen53,54  vilka används som smutsav-
stötande funktion. Ofta hittas sådana framför allt i soffor 
som inte har tvättbara överdrag. Nästan 80 % av alla soffor 
på de inventerade förskolorna tillverkade av bomullstyg, 
men det går inte från undersökningen att avgöra om ty-
gerna är behandlade med perfluorerade ämnen eller inte. 

Konstskinn55  är ett material som kan släppa farliga ke-
mikalier såsom ftalater56. Endast 6 % de inventerade försko-
lorna har soffor tillverkade av konstskinn. 

Soffor har ofta en stoppning som består av plastbaserat 
(polymerbaserat) material som skumplast och skumgummi, 
vilket man sett i studier kan innehålla bromerade flam-
skyddsmedel57. Vi kan inte ur den aktuella inventeringen 
avgöra hur många soffor som består av skumgummistopp-
ning, eller av annat material, men baserat på produkter på 
marknaden, där skumgummibaserat material är absolut 
vanligast, så kan man ändå dra slutsatsen att de flesta stopp-
ningar bör vara av skumgummi. Numera går det relativt lätt 
att hitta soffor utan bromerade flamskyddsmedel, men äldre 
soffor har potentiellt större problem. De soffor man allra 
helst bör undvika är de som är tillverkade runt 70-80-talet, 
eftersom bromerade flamskyddsmedel då ofta användes i 
högre halter och av sådana idag uppenbart farliga sorter, som 
numera är reglerade. Cirka 6 % av de inventerade försko-
lorna har soffor från 70-80-tal. Dock ska även tilläggas att 
bromerade flamskyddsmedel var vanliga i produkter även 
efter dessa årtal, och fortfarande är ett problem idag58,59. 

 
Bord
Ljuddämpande bord används för att sänka den totala ljud-
volymen inne på förskolorna. Materialet som används kan 
vara både av PVC och av till exempel linoleum, eller trä60. I 
inventeringen kom det fram att 92 % har ljuddämpande 
bord. Dock svarade endast hälften på frågan och många av 
inventerarna hade svårt att avgöra vilket material den mjuk-
gjorda skivan var tillverkad av, varför det är svårt att exakt 
veta hur situationen ser ut. Det kan sannolikt ändå konsta-

teras att ljuddämpande bord är vanligt, och riskerar att vara 
tillverkade av PVC innehållande mjukgörande ftalater. 

Mattor
Mattor är textil som kan innehålla till exempel perfluore-
rade ämnen, vilka är smuts- och vattenavstötande61 och de 
kan innehålla flamskyddsmedel62. För att få friktion mellan 
matta och golv, samt för att mattan inte ska läcka fukt mot 
golvet, används ofta svart gummerat material, vilket riske-
rar att innehålla till exempel bromerade flamskyddsmedel63. 
Mattor av plast kan bestå av PVC, vilket i sin tur ofta inne-
håller mjukgörande ftalater. 

Mattor av textil är vanligt förekommande (96 %), och 
plastmattor hittas på 38 % av förskolorna, vilket indikerar 
att flera förskolor har mattor av både textil och plast. På 86 
% av förskolorna hittas mattor med svart gummering på 
undersidan. 

Lekkuddar och byggkuddar av skumgummi
Material av skumgummi är en potentiell källa till bland 
annat bland annat bromerade flamskyddsmedel64. Resultaten 
visar att cirka 60 % av inventerade förskolorna har lekkuddar 
eller byggkuddar av skumgummimaterial, och många av 
förskolorna har ett stort antal, såsom 30-40 stycken, med 
toppnoteringar på 70-80 stycken. Vanligaste överdragsma-
terialen är konstskinn (samma sak som galon och PVC;  
22 %), smutsavstötande tyg (22 %) och bomull (28 %).  

Eftersom det historiskt är känt att skumgummimaterial 
och PVC ofta innehöll höga halter flamskyddsmedel och fta-
later, inklusive för sorter som är reglerade idag så ställdes 
frågan om hur gamla kuddarna är. På 23 % av de förskolor som 
har den här typen av kuddar så är dessa 20 år eller äldre, en del 
förskolor hade kuddar som härstammade ända från 1970-tal. 
 
Sovmadrasser med plastöverdrag
Sovmadrasser är också ofta tillverkade av skumgummi, och 
där gäller samma problem som beskrivits ovan. I en avhand-
ling från 2011 analyserades damm från förskolor och förfat-
taren förklarade att sambandet mellan höga halter flam-

Möbler
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skyddsmedel och skumgummimadrasser var särskilt tydligt 
på förskolor65. Plastöverdrag på sovmadrasser består ofta av 
PVC, vilket ofta kan släppa ftalater. Äldre PVC och skum-
gummi är känt för att initialt innehålla högre halter av fta-
later och flamskyddsmedel, samt inte sällan av sorter som 
idag är reglerade eller på väg att regleras. Därmed inte sagt 
att de nya mjukgörarna och flamskyddsmedlen nödvän-
digtvis är mindre problematiska; det är svårt att avgöra ef-
tersom forskningen ännu inte hunnit granska dem i detalj 
på samma sätt som de äldre. 

Sovmadrasser med plastöverdrag är vanligt förekommande 
(72 %). Att nästan 30 % har en annan lösning visar dock 
tydligt på att alternativ finns. Av alla inventeringar så har 
tyvärr bara 71 % svarat på hur gamla madrasserna är, vilket 
kan vara förståeligt eftersom det kanske inte är samma per-
sonal som arbetar kvar på arbetsplatsen som när madras-
serna köptes in, något som förtydligas av att 52 % av mad-
rasserna är 10 år eller äldre (i de fall ålder kunde anges). 21 
% av madrasserna är från 80-tal eller äldre, och vissa från 
1970-tal.  

Filtar
Filtar i sig anses inte vara större hälsoproblem, annat än att 
de är potentiella dammsamlare om de inte tvättas regelbun-
det. Om filten är tillverkad av plastmaterial såsom fleece så 
är den dock ett miljöproblem eftersom fleece släpper så kall-
lad mikroplast från filten när den tvättas, vilket ställer till 
med diverse problem i vattendrag och i haven66. På de in-

venterade förskolorna använder sig 66 % av filtar och 50 % 
av dessa är tillverkade av fleece. 

Tvättas alltid nya textilier innan användning?
Textilier bör alltid tvättas före användning eftersom vissa 
kemikalier i textil kan vara farliga för hälsan67. Ett exempel 
är formaldehyd som är vanligt förekommande i textil, och 
är klassificerat som cancerogent ämne68. 

Det är vanligt att inte tvätta all textil före användning (51

%). Att tvätta textilier före användning är även en snabb och 
lätt åtgärd som förskolor klarar av utan att belastas av sär-
skild extrakostnad. Det är viktigt att inte bara ”klassiska” 
textilier såsom lakan, filtar och handdukar tvättas, utan 
även andra produkter såsom kuddar och mjuka leksaksdjur. 

Annat att notera om inredning, möbler mm.
Naturskyddsföreningen ställde en öppen fråga till invente-
rarna om annat fanns att notera, utöver inventeringsmallen. 
Här kommer några citat: 
•	 ”När/om lågenergilampor går sönder ska man kalla på 

vaktmästare. Kunskap finns inte om att rummet genast 
måste utrymmas och ventileras” 

•	 ”Personalen har inga rutiner om en lågenergilampa 
skulle gå sönder”

•	 ”I vilorummet där barnen sover hänger mörkläggnings-
gardiner som är behandlade med flamskyddsmedel”

 

Nej

Ja

Sovmadrasser med plastöverdrag:

Figur 12. Finns det sovmadrasser med plastöverdrag? Ja: 72 %; Nej: 28 %.  

Tvättas alltid nya textilier innan användning? 

Nej

Ja

Tvättas alltid nya textilier innan användning?

Figur 13. Tvättas alltid nya textilier innan användning? Ja: 49 %; Nej: 51 %.
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Hygien och städning

Handtvätt
Som nämnts tidigare så har handtvätt tidigare visats effektivt 
för att minska halterna av till exempel flamskyddsmedel i 
kroppen69  och att hand-till-mun-aktivitet är en viktig källa 
till miljögifter såsom flamskyddsmedel70. Man hittar även 
andra farliga kemikalier i damm, såsom perfluorerade 
ämnen, ftalater, bisfenol A och pesticider71,72,73,74,75 vilka i sin 
tur fastnar på händerna när barnen leker på golv eller stryker 
händerna på andra plana ytor i inomhusmiljö, vilket således 
bidrar till ökad exponering för barnen av miljögifterna. 

Antalet handtvättar varierar stort, allt mellan 2-20 gång-
er per dag, men vanligast är någonstans emellan. 70 % an-
vänder miljömärkt tvål till barnens handtvätt. 

Engångsservetter och engångshandskar vid blöjbyte
Den vanligaste typen av engångsservetter vid blöjbyte är 
torra pappersservetter (71 %), följt av skumgummiservetter 
(28 %) och våtservetter (10 %). Vissa förskolor använder sig 
med andra ord av flera typer av servetter. 

Handskar används ofta vid blöjbyte för att inte smittsprid-
ning ska ske. Som det redan nämnts ovan så är vinylhand-
skar ett problematiskt alternativ, eftersom de ofta kan inne-
hålla höga halter hormonstörande ftalater, upp till halva 
handskens viktprocent. Mer om detta kan läsas i stycket om 
handskar i köket. Nästan 60 % använder handskar av vinyl 
vid blöjbyte. 

Doftande produkter
Barn bör undvika doftande produkter eftersom dessa kan 
öka risken för allergier. Inventeringen visade att 36 % an-
vänder doftande hygienprodukter såsom tvättmedel, mjuk-
medel, tvål, handkrämer. 

Flera förskolor använder även doftspray i förskolemiljön. 

Skötbord
Cirka 70 % har skötbordsmadrasser av skumgummi och/
eller PVC (galon, konstskinn) eller mjukgjord plast. Siffran 
kan vara större eftersom 30 % svarade att de inte visste vilket 
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Figur 14: Vilken typ av material används för användande av handskar vid blöjbyte? Nitril: 14 %, Vinyl: 60 %, Latex 22 %, Annat 6 %.
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material skötbordsmadrassen är tillverkad av. 
Produkter tillverkade före år 2000 innehöll oftare ftala-

ten DEHP, än produkter efter år 200076. Forskning visar att 
gammal plast innehållande ftalater släpper ungefär lika 
mycket ftalater som nya produkter77. Dessa ftalater släpper 
från materialen så länge som PVC-plasten är mjuk. Vidare 
är det vanligt med flamskyddsmedel i skumgummiproduk-
ter78. Flamskyddsmedlen kan minska något över tid, men 
anses inte försvinna från produkterna. 28 % av skötbord-
madrasserna var äldre än 10 år gamla. 8 % var så gamla som 
20-30 år gamla. Härmed inte sagt att nya PVC- och skum-
gummibaserade produkter nödvändigtvis är bättre, utan 
att forskningen ofta ännu inte har stor kännedom om de 
nyare tillsatsämnena. 

Städning av öppna ytor
Städning på förskolor är en vital del för att minska expone-
ringen av farliga kemikalier för små barn. Små barn rör sig 
nära golvet och dammet, de stryker med händer över plana 
ytor, tuggar och suger på händer och på leksaker och andra 
prylar som kan ha samlat damm. Det är välkänt att damm 
är en effektiv reservoar för olika typer av miljögifter i inom-
husmiljö79,80,81,82,83 vilket gör städningen viktig. Även om 
livsmedel fortfarande är en dominant källa till olika miljö-
gifter så anses damm vara en särskilt signifikant källa till 
miljögifter för framför allt barn 1-3 år84.

Tidpunkten för städningen kan ha betydelse eftersom 
damm rörs runt vid städningen. Således exponeras barnen 
mer om städning sker när barnen är i lokalen. Valet av städ-
kemikalier är också viktigt, eftersom många av dessa ofta 
till exempel kan vara starkt parfymerade och används över 
stora ytor. 

Resultaten från inventeringarna visar att 46 % städar på 
dagtid. 

Städprodukterna som används på de inventerade försko-
lorna är vanligtvis 50-100 % miljömärkta. På 65 % av för-
skolorna torrmoppar man med mikrofibrer, 39 % används 
textilmopp eller annat material såsom svabbgarn (10 %). 
Centraldammsugare finns på 9 % av förskolorna. 

På 75 % av förskolorna dammtorkar man 4-5 gånger i 
veckan. 10 % av förskolorna dammtorkar 1-2 gånger per 
vecka. De förskolor som dammtorkar sällan kompenserar 
inte heller med dammsugning i större utsträckning. 
Mattorna på förskolorna dammsugs 1-5 gånger per vecka.

Det är stor spridning på hur ofta leksaker, armatur och 
hyllor dammas av, allt mellan en gång i veckan till en gång 
per år. Svaret från någon enstaka förskola var även ”aldrig”.

Golven våt- eller fukttorkas minst 5 gånger i veckan på 
54 % av förskolorna, och nästan 31 % torkar av golven 1-2 
gånger per vecka. 

Damm rörs runt vid städning, varför det kan vara bra att 
vädra vid städtillfället. På 80 % av förskolorna förekommer 
ingen vädring i samband med städning, och detta alltså i 
kombination med att 46 % av städningen sker när barnens 
verksamhet är i gång under städningen. Om vädring av 
lokalerna ändå sker så görs detta varje dag på en del försko-
lor, medan på andra endast någon gång i månaden, eller till 
och med endast under sommartid.

Vi ställde frågan till förskolechefen om hur städpersona-
len är anställd. På 46 % av förskolorna är städpersonal an-
ställd av skolan. Det borde därför gå att påverka städruti-
nerna för att förbättra inomhusmiljön ytterligare.

Textil
Textilier (filtar, kuddar, större gosedjur) är potentiella 
dammsamlare, men på 49 % av förskolorna vädras eller 
skakas inte lösa textilier.

Av de 51 % som svarar att de vädrar eller skakar sina 
textilier så sker detta regelbundet, från dagligen till någon 
gång i månaden hos 34 % av förskolorna. Hos resterande 66 
% sker vädring av textil i bästa fall vid varje lov, eller någon 
gång om året.  

När sker städning? 

På morgonen innan barnen
kommer

På dagtid

På kvällen

När sker städning?

Figur 15: När sker städningen på förskolan? På morgonen innan barnen 
kommer: 15 %; På dagtid: 46 %; På kvällen 39 %.
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Några citat från inventerarna: 
•	 ”oklart om detta görs”
•	 ”inte ofta!”
•	 ”aldrig”
•	 ”nån gång per år gissar jag. mycket dammigt generellt”

Tvätt av lakan och filtar följer ungefär samma mönster. 
Gardiner tvättas vanligen mellan någon gång per termin 
till någon gång per år, men svar som ”aldrig” och ”1 gång 
per mansålder…” inrapporterades också. 
 Av de som svarade på hur ofta gosedjur tvättas, så var det 
vanligaste svaret 1-2 gånger per år (30 %), några fåtal för-
skolor tvättar dem varje kvartal eller oftare (8,5 %). Det var 
dock svårt att få svar på den här frågan. Många av rappor-
teringarna gav i stället svar som:
•	  ”aldrig”
•	  ”verkar inte finnas rutiner för detta”
•	 ”chefen vet inte, beror nog på att det aldrig händer”
•	 ”vid behov”
•	 ”?”
•	 ”0” 

Storstädning
Förskolorna storstädas vanligen 1-2 gånger per år (92 %). 
Vissa exempel finns på storstädning varje kvartal, och ett 
fåtal har även storstädning varje månad. 3 % anger dock att 
förskolan aldrig storstädas. 

Städkemikalier
Vid förskoleinventeringarna visades att 42 % använder par-
fymerade rengöringsprodukter, och 6 % angav att de använ-
der antibakteriella produkter vid rengöringen. Miljömärkta 
tvättmedel används (87 %) till stor del, men även en hel del 
sköljmedel (35 %). Miljömärkt diskmedel är vanligt före-
kommande (78 %). Golvvax eller golvpolish används av 53 
% av förskolorna, dock är det oklart huruvida dessa oftast 
är miljömärkta eller inte. 

Annat att notera om hygien och städning
En slutlig fråga till inventerarna inom kategorin hygien och 
städning var: Annat du vill notera?

Ur detta kan noteras några särskilt intressanta citat:
•	 ”personalen mycket missnöjda med den dåliga städ-

ningen”
•	 ”skrämmande låga kunskaper om rutiner”
•	 ”städguide önskas och behövs”
•	 ”på grund av omorganisation i kommunen så har ingen 

tvätt som arbetsuppgift. Och den tjänsten köps inte heller”
•	 ”köper endast in av kommunen godkända och miljö-

märkta städprodukter”
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Utelek

Att vara utomhus är naturligtvis det bästa knepet för att 
undvika den typ av miljögifter som finns i inomhusmiljö. 
Det är allra vanligast att barnen är ute 2 gånger per dag (47 
%), tätt följt av 1-2 gånger per dag (43 %). Tiden ute varierar 
stort mellan 1-8 timmar per dag, med avseende på barnens 
ålder, säsong, samt pedagogisk inriktning på förskolan. 

Solskyddsfaktor används på 75 % av förskolorna, och då 
oftast sådan som föräldrarna själva tar med sig (85 %). 
Mygg- och fästingmedel används i regel inte (98 %).

Material utomhus
Mjuk asfalt kan ibland vara tillverkat av återvunna däck och 
bör enligt Kemikalieinspektionen inte användas på lekplat-
ser85. Detta material används dock på 22 % av förskolorna, 
och det är oklart från undersökningen om materialet är av 
granulerade däck eller inte. Det är svårt att hitta informa-
tion om detta material, särskilt om materialet inte är av 
återvunna däck. 

Leksaker av plast för utelek är vanligt (94 %), medan 38 
% (även) har leksaker av trä. 97 % använder plastmuggar när 
barnen är utomhus.

Gummidäck kan vara olämpliga som leksaker då de ofta 
innehåller PAHer, farliga metaller, ftalater och fenoler86 . 64 
% använder gamla däck som leksaker. Däcken används ofta 
som gungor, men även som hinderbanor, hoppleksaker och 
halvt nedgrävda som rabattkanter. 73 % av förskolorna som 
har däck, har 5 däck eller fler på förskolan. 22 % av försko-
lorna har 15 däck eller fler (toppnoteringen låg på 29 däck på 
en och samma innergård, tätt följd av 25 däck, 20 däck, osv). 

Material som används för lek, men som inte är ämnade 
att vara leksaker, är vanliga även utomhus, med 56 % av 
förskolorna som har sådana material i barnens vardag. 
Exempel på sådana material är byggmaterial, avloppsrör, 
plastslangar, brandslangar, spillmaterial från bygg, PVC-
rör, kabeltrummor, presenningar, vägtrummor, kabelrör, 
pallkragar, samt i ett fall en gammal skoter med vidhäng-
ande pulka. 

Tryckskyddsbehandlat trä (tryckimpregnering) innehål-

ler ofta miljöfarliga ämnen och Kemikalieinspektionen 
anser att den som använder sådant trä noggrant ska över-
väga behovet87. Tryckimpregnerat trä finns på 67 % av för-
skolornas utegårdar.  

Gamla slipers innehåller ofta kreosot, vilket är klassat 
som cancerframkallande88, och alltså mycket olämpligt i 
barns närvaro. De får inte användas på bland annat lekplat-
ser eller på annat sätt där det finns risk för hudkontakt89. 
Trots detta har 3,5 % av de inventerade förskolorna gamla 
slipers på sina utegårdar90.



GIFTFRIA BARN LEKA BÄST

20

Miljöcertifiering och inköp

Det finns överlag få förskolor i Sverige idag som har goda 
rutiner rörande miljögifter i inomhusmiljö. Dock är 43 % 
miljöcertifierade med Grön Flagg, eller håller på att bli cer-
tifierade. Certifieringen sker av Håll Sverige Rent och är en 
bra början och en ingång till att vilja göra mer för hälsa och 
miljö.

Inköpen till förskolorna är knutpunkten för att få en så 
giftfri miljö som möjligt. Det visade sig att det är absolut 
vanligast att förskolorna själva sköter inköpen, 90 % hante-
rar själva inköpen.

Oavsett om inköpen sker via förskolan eller på kommu-
nal nivå, är det viktigt att det finns tydliga upphandlings-
kriterier. Man kan anta att inköp på en förskola sker mer 
sällan än om det hade sköts på kommunal nivå för kom-
munens samtliga förskolor, varför personer på förskolorna 
som sköter inköpen kanske inte heller får samma rutiner 
och kunskap om hälsa och miljö. Förslagsvis skulle resurser 
på kommunen eller nationellt, dit inköpsansvariga på för-

skolorna kan höra av sig för att ställa frågor runt vardags-
produkters innehåll kopplade till hälsa och miljö, lösa stora 
delar av den problematiken. Ett annat alternativ är att före-
tag som har en tydlig målbild att fasa ut skadliga kemikalier 
används mer frekvent.
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förskolan själv annan större förskola kommunal inköpsavdelning
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Figur 16. Hur görs inköp? Av förskolan själv: 90 %; Annan större förskola: 0,8 %; Kommunal inköpsavdelning: 12.5%. Totalsumman sträcker sig 
något över 100 % vilket visar på att i vissa undantagsfall sköts inköpen både av förskolan själv, samt på kommunal nivå.
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Byggnation

Lokaler 
Lokaler som inte är avsedda att vara förskolor kan leda till 
färre antal kvadratmeter per individ, vilket i sin tur gene-
rerar en större mängd damm per kubikmeter luft, genom 
att det är fler brukare (barn) och mer aktivitet med dessas 
produkter i lokalen. Sådana lokaler kan ofta även ha en ven-
tilation som inte är fullt ut anpassad för förskole verksamhet. 

 65 % av lokalerna var byggda för att initialt användas 
som förskolor. 

64 % har renoverats och 18 % har byggts ut. Det rör sig 
mest om renovering av ytskikt som golvbyte och ommål-
ning av väggar, men också om anpassning av lokalerna till 
förskoleverksamhet, byte av ventilationssystemet, uppsätt-
ning av ljudabsorberande material, installation av värme-
pumpar, nytt kök och nya toaletter. I några fall rör det sig 
om sanering av fuktskada eller asbest. När man renoverar 
eller bygger ut för barnverksamhet kan och bör särskilda 
krav ställas också på kemikalieinnehåll.

Dricksvattenledningar - risk för onödig ökning av 
farliga kemikalier
Mat och dryck är centrala källor till att miljögifter hamnar 
i kroppen så är det viktigt att vattenkvaliteten är god och att 
ledningar och kranar inte tillför farliga kemikalier till vatt-
net. Studier som Boverket gjort visar på att mer än var tred-
je vattenkran släpper ifrån sig bly91. Bly är en metall som 
bland annat är känd för att kunna ge skador på nervsystemet 
och medföra försämrad intellektuell utveckling och presta-
tionsförmåga. Barn och foster är särskilt känsliga92. Det 
hormonstörande ämnet bisfenol A hittas ibland i så kallat 
relinade rör (rör som är renoverade invändigt, varav en av 
metoderna med epoxi-relining, om felkonstruerad, visats 
kunna släppa bisfenol A). Även om branschen enligt egen 
utsago endast använde den specifika epoxi-metoden mellan 
år 2006-2011, och även om myndigheter nu överväger för-
bud, så visar detta på vikten av att ha god kunskap om ma-
terialen som kommer i kontakt med dricksvatten. 
Vattenledningar, rör93  och även kranar94,95 är således yt-

terligare områden där en kvalitetssäkring av material är 
mycket viktigt för att undvika tillförsel av farliga kemikalier 
i barnens vardag. Det var överlag låg svarsfrekvens på dessa 
frågor, vilket gör att okunskapen fortfarande är stor rö-
rande hur situationen ser ut på förskolorna. 

Nedan finns några citat rörande byggnation vi vill lyfta 
fram:

•	 ”Har ej fått svar av chefen trots flera påminnelser”
•	 ”Svaren från kommunen som ansvariga var väldigt 

knapphändiga och rektorn kunde inte svara på dessa 
frågor”

•	 ”YY96  är den som kan svara på de obesvarade frå-
gorna. Han verkar dock vara väldigt upptagen för jag 
har inte kunnat få några svar av honom.”

•	 ”Byggnaden är inte permanent, utan en barack som 
använts som förskolelokal längre än vad som från 
början var planerat.”

•	 ”Vatten och ledningsfrågor: blev bollad fram och till-
baka mellan förvaltaren och vattenbolaget. Inte lätt 
att hitta information!”

Golv och väggar
Golv i förskolelokaler behöver vara lättstädade, hålla nere 
bullernivån och tåla slitage och spill. Därför är det vanligt 
att det läggs plastmattor av olika slag, såsom PVC-mattor, 
eller mattor av linoleum, vilka har liknande egenskaper som 
plastmattor men som är baserade på linolja, trä och jute. De 
flesta mattor som säljs idag är plastmattor tillverkade av 
PVC97, och PVC är i sig en hård plast som behöver göras 
mjuk för att inte spricka. Traditionellt har branschen använt 
sig ftalater, som tyvärr ofta har egenskapen att kunna vara 
hormonstörande i olika grad98. Undersökningar visar att 
läckaget inte avtar med tiden99. I början på 2000-talet bör-
jade golvtillverkare själva att fasa in PVC-mattor utan de 
farligaste ftalaterna till ftalatfria alternativ, men fortfarande 
saknas en bred oberoende vetenskaplig analys om de nya 
mjukgörarnas toxikologi100. Det är även fortfarande vanligt 
att använda PVC-mattor med ftalater som är reglerade i 
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leksaker101. 
Eftersom golv täcker en stor yta har de en stor påverkan 

på inomhusmiljön. 33 % svarade att det förskolan har PVC-
golv, och 67 % annat golv. Svaret på följdfrågan vilket ma-
terial ”annat golv” är tillverkat av var ofta att det var lino-
leum, men även många otydliga svar såsom: ”troligen 
linoleum”, ”kan ej plaster”, ”vet ej”, ”vanlig plastmatta från 
80-talet”. 

43 % har plastgolv nyare än 2000, vilka därmed kan ha 
lägre sannolikhet att inte innehålla en av de mest farliga 
ftalaterna, DEHP102. Dock, som nämnts flera gånger tidi-
gare, så kan Naturskyddsföreningen inte med säkerhet säga 
att nya PVC-material är mindre problematiska än de äldre 
varianterna, men de äldre varianterna har större sannolik-
het att innehålla de dokumenterat farligare ftalaterna. På 
grund av de stora osäkerheterna i svaren bör frågan om 
golven på förskolor dock redas ut vidare av kommunerna.

Väggmaterialet varierar mellan olika förskolor men även 
inom respektive förskola. 91 % svarade att förskolan har 
väggar som består av gips och 7 % av spånskivor under yt-
skiktet. Betong och trä noterades med ca 30 % vardera. 
Totalsumman av de olika väggmaterialen visar att många 
förskolor troligen har flera olika material bakom sina väg-
gar. Endast 50 % av inventerarna kunde dock alls få svar på 
dessa frågor. 

Det var svårt att hitta uppgifter om när väggarna har 
målats eller på annat sätt renoverats, men ca hälften har 
lämnat svar och av dessa anger ca 70 % att det gjorts de se-
naste 10 åren. Äldre väggfärger krävde ofta lösningsmedel 
vilket utgjorde ett arbetsmiljöproblem, medan nyare vat-
tenbaserad väggfärg ofta kan innehålla ämnen som kan leda 
till allergiska sjukdomar103.

Lågenergilampor och hängande armatur – 
bortglömda risker
Lågenergilampor innehåller kvicksilver och det krävs där-
för kunskap om omhändertagande om de går sönder, men 
bara 36 % av förskolorna har rutiner för säkert omhänder-
tagande av lamporna om de går sönder.

Hängande armatur är precis som andra ytor en damm-
samlare, men de städas sällan. Hela 77 % av förskolorna 
hade sådan armatur. 

Utbildning, uppföljning och rutiner ger möjligheter 
till förbättringar
Kunskap ger nya insikter och förståelse för hur man kan 
förbättra rutiner och inköp och det är därför viktigt med 
miljöutbildning av förskolepersonal. Naturskydds-
föreningen frågade därför om det genomförs miljöutbild-
ning bland de anställda på förskolan?

På ungefär hälften av förskolorna får personalen genomgå 
miljöutbildning, och på 61 % av kommunerna görs en upp-
följning av miljöarbetet. Dock anges inte vilken sorts mil-
jöarbete som ingår, och det är oklart om miljögifter i pro-
dukter är en vanligt förekommande fråga i arbetet. 

Skriftliga inköpsrutiner är ett bra stöd som förenklar för 
personal när nya produkter ska köpas in. Bara ca 32 % sva-
rade att det finns inköpsrutiner med avseende på miljö och 
etik i övrigt. Detta gäller även för textilier och inredning. 
På vår fråga om det begärs miljödeklarationer så svarade 85 
% att sådana inte begärs.

Det finns krav i lag på egenkontroll i förskolor vilket 
bland annat innefattar att förteckningar över kemiska pro-
dukter som kan innebära risker ska finnas inom verksam-
heten104. Naturskyddsföreningen frågade därför om det 
finns en lista på de kemikalier som används på förskolan. 
Med kemikalier avses då till exempel städkemikalier. 29 % 
svarade att det inte finns det, vilket alltså kan vara olagligt.

 

Genomförs miljöutbildning av anställda? 

Nej

Ja

Figur 17. Genomförs miljöutbildning av anställda? Ja: 45 %; Nej: 55 %.

Genomförs miljöutbildning av anställda?
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Annat du vill notera om inomhusmiljön
En fråga som ställdes till förskolecheferna var om de hade 
annat att tillägga om inomhusmiljön och då fick vi dessa 
citat:
•	 ”Vore skönt om höga miljö- och kemikaliekrav ställdes 

vid upphandling så att man får bra produkter, Den som 
beställer från förskolan har inte möjlighet att sätta sig 
in i alla detaljer.”

•	 ”Förskolan önskar stöd av kommunen för att få hjälp 
med sortering av avfall/källsortering.”

•	 ”Några pedagoger är väldigt intresserade av att ta tag i 
miljöarbetet, dock är det som så ofta tid som saknas.”

•	 ”Centralt i kommunen finns inköpsrutiner, men ej på 
förskolan.”  

På området kunskap, uppföljning och rutiner finns en del 
arbete som många kommuner och förskolor skulle kunna 
förstärka och utveckla för att på sikt förbättra både arbets-
miljön och inomhusmiljön för barnen.
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Diskussion

Det finns idag låg kunskap om att vanliga vardagsprodukter 
i förskolemiljö, såsom soffor, mattor, väggfärg, plasttallri-
kar, madrassöverdrag med mera, kan innehålla och släppa 
ifrån sig farliga kemikalier. Många tror att varorna är säkra 
bara för att de finns i butik, men så är ofta inte fallet. Andra 
tror att varorna är säkra för att de är gamla, och att eventu-
ellt farliga kemikalier dunstat bort, men det stämmer ofta 
inte heller. 

I inventeringen av förskolorna visades flera problemom-
råden såsom plast kring mat och dryck och som leksaker, 
bristfälliga städrutiner, att leksaker som inte är ämnade att 
vara leksaker används frekvent, liksom att förskolorna tar 
emot gamla leksaker av föräldrarna. Detta minskar kontrol-
len över innehållet i produkter som barnen handskas med 
dagligdags. 

Elektronik, såsom gamla datorer, tangentbord och mo-
biltelefoner är vanligt förekommande. Nästan 61 % av för-
skolorna använder sådana produkter som leksaker. Var 
fjärde förskola har 4 datorer, eller fler, på förskolan, och 73 
% av de som har datorer på förskolan har dessa i de rum som 
barnen vistas i. På 66 % av förskolorna låter man barnen 
använda dator i verksamheten, vissa förskolor i bred ut-
sträckning. Få av förskolorna har valt miljömärkt elektronik 
(11 %). Som resultaten visar kan uppräkningen fortsätta 
länge och det är till och med så att vissa resultat i kartlägg-
ningen pekar på att lagstiftningen inom området inte alltid 
efterlevs.

I debatten sägs ibland att barn anses mer skyddade än 
vuxna, eftersom direktivet för leksaker skärpts (år 2013), 
och det inte längre är tillåtet att ha lika höga halter cance-
rogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen i lek-
saker som förut. Men det stämmer dåligt att barnen är skyd-
dade. Det är bra att leksaksdirektivet skärpts, men det 
räcker inte på långa vägar. Barn rör sig i samma miljöer som 
vuxna, och gör ungefär samma saker som en vuxen i var-
dagen – leksakerna ska därför ses som ett tillägg till de öv-
riga varor en vuxen hanterar i vardagen. Både vuxna och 
barn äter, sover, tvättar sig, klär på sig. Många barn tittar på 

tv, leker med dator och telefon, och åker bil. Ett tydligt ex-
empel på hur barn kan exponeras är att 
Kemikalieinspektionen nyligen hittade plastskor med 70 
viktprocent av de hormonstörande ftalaterna DEHP, DIBP 
och DBP105.

För att skydda ett barn mot farliga kemikalier behöver 
alltså kemikalielagstiftningen skärpas i sin helhet, inte bara 
för enstaka barnanpassade produkter. Barnen, och deras 
känslighet och utsatthet, måste vara utgångspunkten för 
den skärpningen.

Inventeringen av förskolor runt om i landet visar att det 
finns mycket som behöver förbättras i skolornas miljö, för 
att barnen ska kunna få en miljö som svarar mot regeringens 
mål ”En giftfri vardag”. Att barnen ska kunna gå till en för-
skola som är så giftfri som möjligt borde vara en självklarhet 
som politiker på nationell och lokal nivå gör sitt yttersta för 
att säkerställa.  Vi uppmanar alla kommuner att gå med i 
vårt projekt ”Operation giftfri förskola”.

Naturskyddsföreningen anser att en rad åtgärder behöver 
vidtas:
•	 Samtliga kommuner bör anta handlingsprogram för 

en giftfri vardag, där kartläggning och avgiftning av 
förskolor ges högsta prioritet. Vi välkomnar att fler 
kommuner deltar i föreningens projekt ”Operation 
giftfri förskola”.

•	 På kommunal nivå bör man på kort sikt rensa ut många 
befintliga varor med potentiellt farliga kemikalier från 
förskolorna (exempelvis vissa leksaker och madrasser 
och annat som redovisas i denna rapport) och steg för 
steg styra om flöden av nya varor (av till exempel mat) 
till produkter utan farliga kemikalier. På kort sikt är 
det också viktigt att ställa krav på nybyggen så att inte 
nya problem uppstår.  I ett längre tidsperspektiv kan 
förskolor i delar behöva byggas om, t.ex. kan inredning 
behöva bytas ut. 

•	 Kommunerna behöver hjälpa förskolorna att imple-
mentera åtminstone de krav på egenkontroll rörande 
kemikalier som lagstiftningen stället.
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•	 Den offentliga upphandlingen spelar en nyckelroll för 
den offentliga innemiljön och kommunerna behöver i 
många fall skärpa sina hälso- och miljökrav för att si-
tuationen ska bli bättre på förskolorna. I den mån för-
skolorna själva står för inköpen behövs stöd och råd 
från kommunen.

•	 Kemikalieinspektionens arbete för en Giftfri vardag 
behöver i ökad grad fokusera på offentliga inomhus-
miljöer, med fokus på förskolor och andra skolor och 
hur arbetet i dessa kan förstärkas.

 

Punkterna ovan är allmänt hållna och begränsade. 
Naturskyddsföreningen kommer i ytterligare en rapport i 
närtid att redovisa och diskutera åtgärdsförslag mer i detalj, 
men det finns inget som hindrar att kommuner redan nu 
påbörjar kartläggningen av och åtgärderna mot farliga ke-
mikalier i förskolemiljön.
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April 2013 

Operation Giftfri Förskola 
 
Inför inventering: 

Frågor till förskolechefen – att ta reda på 
Namn på förskola:____________________________________________________________ 

Kommun:___________________________________________________________________ 

Avdelning:__________________________________________________________________ 

Namn på förskolechef och e-post/telefon:_________________________________________ 

Namn och e-post/telefon på inventerare som ska ha svaren i detta frågeformulär: 

___________________________________________________________________________ 

 
Detta frågeformulär är tänkt att vara ett komplement till den inventering av er förskola, som görs av 
en person aktiv i Naturskyddsföreningens Kemikalienätverk. När inventeringen görs kan inte alla svar 
fås av personalen på plats, så därför ber vi om hjälp med några frågor. Försök att svara på alla 
frågor, be om hjälp från fastighetsägaren/förvaltaren om det behövs. Dina svar kommer att 
behandlas anonymt, och vi kommer inte att lyfta fram någon förskola. 
Vi ber dig svara så snart du kan, men absolut innan mitten av augusti och då skicka svaret till den 
som genomfört inventeringen på din förskola. Inventeringen av förskolor över hela landet ska 
genomföras någon gång under perioden slutet av april till och med slutet av augusti. Resultatet av 
inventeringen ska rapporteras av den som inventerat in senast den 31 augusti.  

Tusen tack för hjälpen! 

Byggnaden/förskolan 
När byggdes förskolan/från när är byggnaden (år)?_____________________________ 

 Om den byggdes mellan 1930-1960, har förskolan PCB-sanerats? Nej (   ), Ja (   ), år_______ 

Antal m2 på avdelningen: ________________ 

Har förskolan renoverats?   Nej (   ) Ja (   ), år_______ 

 Om ja, på vilket sätt?____________________________________________________________ 

Har förskolan byggts ut?  Nej (   ) Ja (   ), år_______, Antal m2:____________ 

Är lokalerna från början avsedda att användas som förskola? Nej (   )  Ja (   ) 

Har radonmätning utförts?  Nej (   ) Ja (   ), resultat:______________________ 

Har analys gjorts av dricksvattnet? Nej (   )  Ja (   ), resultat:______________________ 

Är det Klor-/PVC-fria ledingar & rör i byggnaden? Nej (   )  Ja (   ) 

Har Re-lining av vattenledningsrören gjorts? Nej (   )  Ja (   ) 
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  Frågeformulär Förskolechef,  
  inför inventering Operation Giftfri Förskola 
 

2 
 

 Om ja, gäller det ingående (   ) eller utgående  (   ) vatten? 

 Om ja, vilket material har använts? ________________________________________________ 

Har någon yta/vägg behandlats för att lättare kunna saneras mot klotter? Nej (   )  Ja (   ) 

 Om ja, i så fall med vilket medel?__________________________________________________ 

Annat du vill tillägga, om byggnaden, om renovering, etc.:___________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Byggnad invändigt: 
Ventilation: 

Vilket ventilationssystem finns i byggnaden?  F (   )  FT (   )  FTX (   ) 

Nytt ventilationssystem  Nej (   ) Ja (   ), år______________ 

Är obligatorisk ventilationskontroll OVK utförd? Nej (   ), Ja (   ) när?_______________  

Tilluftsflöde i förskolan l/s_______________________ 

Frånluftsflöde i förskolan l/s_____________________ 

 

Golv: 

Vad är det för plast i golvbeläggningen? PVC-plast (   ), Annan plast (   ), vad? ____________________ 

Från vilket år är golvbeläggningen?__________________ 

Finns annan golvbeläggning (t ex golv i kök; med flingor i, som känns sandigt, etc.)? Nej (   ), Ja (   ) 

 Om ja, ange typ av material: ______________________________________________________ 

 Om ja, antal m2: __________ 

 

Väggar: 

Väggmaterial bakom ytan: gips (   ), betong (   ), trä(   ), spånskivor (   ). 

Tapetsering   Nej (   ) Ja (   ), år________ 

Ommålning av väggar  Nej (   ) Ja (   ), år________ 

Har vattenbaserad miljömärkt väggfärg använts? Ja (   ), Nej (   ),  

 Om nej, vilken?_________________________________________________________________ 

 

Städning: 

Är städpersonalen anställd av förskolan?  Nej (   ) Ja (   ) 

Sker städning genom extern städfirma? Nej (   ) Ja (   ) 
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  Frågeformulär Förskolechef,  
  inför inventering Operation Giftfri Förskola 
 

3 
 

Övrigt: 
Finns miljöpolicy på förskolan eller i kommunen?  Nej (   )  Ja (   ) 

Finns det någon på kommunen att vända sig till med frågor om kemikalier och kemikalieinnehåll i 

produkter?    Nej (   )  Ja (   ) 

Finns miljösamordnare/miljöombud på förskolan? Nej (   )  Ja (   ) 

Genomförs miljöutbildning av anställda?   Nej (   )  Ja (   ) 

Anser personalen själva att behov av mer information och utbildning finns? Nej (   ) Ja (   ) 

Finns plan med mål för kommande år, inkl utbildning och studiebesök? Nej (   ) Ja (   ) 

Görs uppföljning av miljöarbetet?  Nej (   )  Ja (   ) 

Finns skriftlig inköpsrutin för miljöanpassade och etiska inköp? Nej (   )  Ja (   ) 

Begärs miljödeklaration, t ex på inredning eller textilier?  Nej (   )  Ja (   ) 

Finns lista på vilka kemikalier som används? Nej (   )  Ja (   ) 

Känner ni till miljömärkningar för förskoleverksamhet?  Nej (   )  Ja (   ) 

 Om ja, vilka?___________________________________________________________________ 

 Om ja, har ni övervägt att ansöka om certifiering/märkning? Nej (   ) Ja (   ) 

 Om ja, vilket vill ni ansöka om?____________________________________________________ 

Annat du vill tillägga, om inomhusmiljön, inredning, miljöarbete, etc.:__________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Varmt tack för att du tog dig tid och svara! Det är värdefullt för oss för att kunna göra en 

bedömning av förskolemiljön, och för att försöka påverka lagstiftning och upphandling mot 

miljögifter! 
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April 2013 

Inventeringsmall Operation Giftfri förskola 

Inventering av förskola 
Datum för inventering:_____________________ Kommun:_________________________________ 

Namn på förskola:__________________________________  

Avdelning:________________________________________  

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

Inledande frågor: 

Typ av förskola: Privat: (   ) Kommunal: (   ) Föräldrakooperativ: (   ) 

Antal barn på avdelningen/förskolan:______________ 

Antal rum på avdelningen/förskolan:______________ 

Har förskolan/avdelningen någon ”miljöcertifiering” (grön flagg, iso 14000, etc.)? Nej (   ),  Ja (   ) 

 Om ja, vilken?______________________________________________________________ 

Hur görs inköp; förskolan själv (   ), annan större förskola (   ),  kommunal inköpsavdelning (   ) 

Från vilka leverantörer beställs leksaker, pyssel, etc.?_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Från vilka leverantörer beställs möbler, inredning, textilier, etc.?____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Inne 

Byggnad invändigt: 

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

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

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

Belysning 
Finns det lågenergilampor? Nej (   ), Ja (   ). 

 Om ja, finns det rutiner för hur man gör om de går sönder? Nej (   ), Ja (   ). 

Finns hängande armatur? Nej (   ), Ja (   ),  

 Om ja, antal:___________  

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

 Om plast, ange antal: __________ Ungefärlig ålder: ______________ 

Soffor; ungefär från vilket år?:_________________________ 

 Om tyg, vilket: syntet (   ), bomull (   ), antal:_____________________________________ 

 Om soffor i fuskskinn/konstläder, antal:______ 

Stoppade stolar/fåtöljer: i textil (   ), annat material: _______________________ 

 Antal________ Ungefär från år: ___________________________________ 

Bord med ljuddämpande material: Nej (   ), Ja (   ) antal: ________  

 Om ja, av vilket material? PVC-plast (   ), annan plast (   ), vilken sort:_________________ 

Plastbackar: ca antal per rum:___________________________  

 Totalt antal plastbackar: _______ Plasttyp (nr): ______ ca ålder:___________ 

Textilier 
Mattor; antal i textil______ antal i plast_______ 

 Ca ålder på mattor: ________________________________________________________ 

 Beläggning under mattor; antal med textil________ antal med gummi/plast__________ 

Hängande textilier/gardiner: Nej (   ), Ja (   ), 

 Om ja, ca yta, m2___________________________________________________________ 

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

Duschdraperi: Nej (   ), Ja (   ),Om ja, ange material: _________________________________  

 Om ja, ca ålder:____________ 

Lekkuddar/byggkuddar i skumgummi: Nej (   ), Ja (   ) 
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 Om ja, ca ålder: ________ Totalt antal:___________ 

 Yta på kuddar (antal av varje): PVC:_____ Polyuretan: _____ Smutsavvisande tyg:_____ 

 Om annat, vad:______________________________ 

Sovmadrasser med plastöverdrag: Nej (   ), Ja (   )  

 Om ja, antal________ Ungefär från år_________________ 

Saker i skumgummi (liggunderlag inne, byggklossar, pusselmattor): Nej (   ), Ja (   ), Om ja, antal:_____ 

Plast- eller vaxdukar: Nej (   ), Ja (   ),  

 Om ja, antal:______ ca ålder:_____________________ 

 Yta/Beläggning/material på dukar (PVC, polyuretan, annat): ___________________________ 

Filtar: Nej (   ); Ja (   ), antal:_____ Material: Fleece (   ), Bomull (   ), Ull (   ), annat: _____________ 

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

Annat du vill notera:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Leksaker: 

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

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

Vilket finns det mest av (ungefär)? Leksaker i trä (   ), Leksaker i plast (   ), Leksaker i metall (   ) 

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 (t ex dockhuvuden, fantasidjur, badankor): Nej (   ), Ja (   ),  

 Om ja, antal:_______ Ungefärlig ålder: _________________________ 

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, vilket fabrikat och sort används?____________________________________________________ 

Förkläden; antal:______ material:____________________________ Om ej, ålder:________________ 

Smink/teatersmink som leksak: Nej (   ), Ja (   ) 
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Övrigt leksaker 
Utklädningsgrejer (Väskor, skärp, skor av plast, smycken): Nej (   ), Ja (   ),  

 Om ja, ungefärlig ålder:__________________________________ 

Leksaker som ej är leksaker: Nej (   ), Ja (   ), Om ja, antal:_______ Vad?_______________________ 

Elektronik som leksaker (beg. mobiler, tangentbord, etc.) Nej (   ), Ja (   ) 

 Om ja, vad: __________________ ____________________ Antal:_______ 

Ger föräldrar leksaker till förskolan? Nej (   ), Ja (   ), Om ja, vad?_______________________________ 

Annat du vill notera:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Mat och äta: 

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

 Om transport, i vilken typ av behållare finns maten?___________________________________ 

Ekologisk mat, ungefärlig andel (%):_______________ 

Hur ofta per vecka äter barnen halvfabrikat?__________________ 

Plastförpackad mat?   Nej (   ), Ja (   ), Om ja, ungefärlig andel (%):____________ 

Kryddor och buljonger med glutamat?  Nej (   ), Ja (   ),  

 Om ja, vilka?______________________________________ 

Vad används: smör (   ), margarin (   ) 

Mat i metallkonserver?  Nej (   ), Ja (   ) Om ja, vad: _____________________________________ 

Laga/äta 
Används plasttallrikar och platsglas/muggar?  Nej (   ), Ja (   ) 

Används karaffer?    Nej (   ), Ja (   ),  

 Om ja, av vilket material?________________________________________________________ 

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

Används plast ihop med värme (t ex vattenkokare): Nej (   ), Ja (   ), Om ja, vad?__________________ 

Används nappflaskor? Nej (   ), Ja (   ), Om ja, är det förskolans? Nej (   ), Ja (   ) 

 Om ja, hur gamla?__________________________________________ 

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

Teflonstekpannor: Nej (   ), Ja (   ), Om ja, antal som används: _________________________________ 
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Annat i teflon/med beläggning (våffeljärn, muffinsformar, grilljärn): Nej (   ), Ja (   ),  

 Om ja, antal:________________ 

 Om ja, vad:____________________________________________________________________ 

Plastredskap: Nej (   ), Ja (   ) 

Annat du vill notera:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Hygien: 
Handtvätt, antal gånger per dag: _________________  

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

Används engångsservetter vid blöjbyte? Nej (   ), Ja (   ) 

 Om ja, vilken typ? Torra i papper (   ), Våtservetter (   ), Tunna i skumgummi (   ) 

Handskar vid blöjbyte av: Nitril (   ), Vinyl (   ), Latex (   ), 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, ålder: _____________ material/fabrikat?______________________________________ 

Annat du vill notera:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Städning & rengöring: 

Städrutiner 
Sker städning på morgonen innan barnen kommer (   ), på dagtid (   ), på kvällen (   ) 

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

Dammtorkas golven med torr mopp? Nej (   ), Ja (   ) 

 Om ja, hur många gånger/vecka?_____________ 

 Om ja, vilken typ av mopp? Mikrofiber (   ), Textil (   ), Annan (   ), vilken typ? _______________ 

Finns centraldammsugare? Nej (   ), Ja (   ) 

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

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

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

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

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

Hur ofta tvättas textilier? Lakan:___________ Filtar, kuddar: __________ Gardiner, etc.: __________ 

 Leksaker i textil/gosedjur: __________ 

Storstädning, hur ofta (gånger/år)?:________________________ 

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

 Om ja, vad?___________________________________________________________________ 

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

Används miljömärkt tvättmedel? Nej (   ), Ja (   ) 

Används sköljmedel? Nej (   ), Ja (   ) 

Används miljömärkt diskmedel? Nej (   ), Ja (   ) 

Används golvvax eller golvpolish? Nej (   ), Ja (   ) Om ja, hur ofta?_______________ 

 Vilka används?________________________________________________________________ 

Rengöring av speglar och fönster, vilket medel? ___________________________________________ 

Annat du vill notera:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Elektronik: 
Totalt antal datorer:________________________ Från vilka år:_______________________________ 

Finns det datorer i de rum som barnen vistas i?  Nej (   ), Ja (   ), Om ja, hur många?_______________ 

Använder barnen elektronik? Nej (   ), Ja (   ),  

 Om ja, hur många gånger och timmar/vecka och barn?_________________________________ 

Musikspelare och CD-skivor i sovsalen? Nej (   ), Ja (   ), 

 Om ja, ca antal meter från sovande/vilande barn?_____________________ 

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

Annan elektronisk utrustning? Nej (   ), Ja (   ) 

 Om ja, vad?____________________________________ Står den avskilt? Nej (   ), Ja (   ) 

Annat du vill notera:_________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

 

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 (   ) 

 Finns miljömärkta solskyddsprodukter? Nej (   ), Ja (   ). 

Används mygg – eller fästingmedel? Nej (   ), Ja (   ), Om ja, vilka?____________________________ 

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

Gungställningens  fabrikat:____________________________________________________________ 

Lekställningens fabrikat:_______________________________________________________________ 

Används sitt/liggunderlag i skumgummi? Nej (   ), Ja (   ) 

Leksakerna ute: Plast (   ), Trä (   ), 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 och bord? Nej (…), Ja (   ), Ungefär ålder?___________________ 

Finns gamla slipers på förskoleområdet? Nej (   ), Ja (   ) 

Används plastmuggar/kärl utomhus? Nej (   ), Ja (   ), Om, ja, i vilket material?____________________ 

Annat du vill notera:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Tusen tack för att du inventerat! 

 



I den här rapporten har Naturskyddsföreningen kartlagt potentiellt farliga varor och kemikalier 
i förskolemiljön. Medlemmar i föreningens kemikalienätverk och andra ideellt aktiva, har in-
venterat en lång rad förskolor runt om i landet. Vi har funnit många problem och det står klart 
att medvetenheten om miljögifter i barns närhet på förskolor är alltför låg. Samtidigt torde det 
finnas få politiker, förskolechefer, förskolepedagoger eller föräldrar, som skulle säga nej till en 
så giftfri miljö som möjligt för barnen.

 
Rapporten ger en grund för att identifiera behovet av åtgärder och lämpliga strategier. 

Naturskyddsföreningen. Box 4625, 11691 
Stockholm. Tel 08-702 65 00. info@naturskyddsforeningen.se 
 
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation  
med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, 
skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter 
såväl nationellt som  internationellt.  
Föreningen har ca 191 000 medlemmar och finns i  
lokalföreningar och länsförbund över hela landet.

Vi står bakom världens tuffaste miljömärkning  
Bra Miljöval.

 www.naturskyddsforeningen.se 


