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Abstract 
The government of Sweden has established 16 environmental objectives which are to be 

reached by the year 2020. One of them is called “A non-Toxic Environment” and 

involves minimizing the level of toxic substances in the environment. This is why the 

municipality of Kalmar visited the day care centers in the municipality in 2014 to give 

advice to the teachers on how to minimize the hazardous chemicals. The aim of this 

study was to evaluate if there have been any improvement and to evaluate the difference 

between the municipal- and the independent day care centers. This was achieved by a 

questionnaire which was sent to all the day care centers in the municipality and five of 

them were visited. The factors addressed were soft plastic toys which were not made to 

be toys, cleaning, old building material like tires, construction pallets, etc. Through the 

questionnaire it was found that it was common to have a procedure for the purchase of 

new toys and the receiving of gifts, as well as always wash the textiles. The most 

important factors when buying new toys were their educational properties and that they 

did not contain hazardous substances. During the visits it was found that toys potentially 

containing harmful substances are still used. Some conclusions were that the economy 

and the lack of knowledge hampered the work of a non-toxic environment, day care 

centers did follow Kalmar municipality's recommendations and 50-70% of the toys 

were bought before the year of 2011. 
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Sammanfattning 

Sveriges regering har beslutat om 16 miljökvalitetsmål med ambitionen att nå upp till 

dessa år 2020. Ett av dem är "Giftfri miljö" som avser att minimera nivån av giftiga 

ämnen i miljön. Detta var anledningen till att Kalmar kommun inspekterade förskolorna 

i kommunen under 2014 och gav råd till förskolelärarna om hur gifterna kunde 

minimeras. Syftet med denna studie var att utvärdera om det har skett någon förbättring 

samt utvärdera skillnaden mellan de kommunala och de fristående förskolorna. Detta 

uppnåddes genom enkäter som skickades till alla förskolor i kommunen och fem av dem 

besöktes. De faktorer som behandlades var mjuk plast, leksaker som inte är gjorda för 

att vara leksaker, städning, gammalt byggmaterial som däck, byggpallar mm. Genom 

enkätstudien konstaterades att det var vanligt med rutiner för inköp av nya leksaker och 

mottagande av gåvor, liksom att alltid tvätta textilier. De viktigaste faktorerna när nya 

leksaker köptes in konstaterades vara dess pedagogiska egenskaper och att de inte ska 

innehöll farliga ämnen. Under besöken konstaterades att leksaker som kan innehålla 

farliga ämnen fortfarande användes. Några slutsatser som drogs var att ekonomi och 

bristande kunskap försvårade arbetet med giftfri miljö, förskolorna har följt Kalmar 

kommuns rekommendationer och det vanligaste var att 50-70 % av leksakerna köptes in 

innan 2011. 
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Förkortningar 
 

BPA: Bisfenol A 

 

CMR-ämne: Ämnen vilka klassas som cancerogena, mutagena eller 

reproduktionsstörande. 

 

KEMI: Kemikalieinspektionen 

 

LOD: Limit of detection 

 

OP: Organofosfater 

 

PAH: Polycykliska aromatiska kolväten. Tillhör en grupp ämnen där många har 

skadliga egenskaper. 

 

PC: Polykarbonat 

 

PP: Polypropen 

 

Prioriterat riskminskningsämne: Ämnet har farliga egenskaper. Hantera varsamt. 

 

PVC: Polyvinylklorid 

 

Utfasningsämne: Ämne med särskilt allvarliga egenskaper. Användning bör upphöra. 
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1 Inledning 
Sveriges riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i miljön 

som miljöarbetet i Sverige har som målsättning att uppnå. Ett av dem är målet Giftfri 

miljö som syftar till att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden från 

giftiga ämnen (KEMI 2015a). Målet innebär att förekomsten av ämnen i miljön som har 

skapats av människan inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

Halterna av konstgjorda ämnen ska vara nästan obefintlig och dess påverkan på 

ekosystemen försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen skall vara nära 

bakgrundsnivåerna (Naturvårdsverket 2012). 

 

Regeringen har även beslutat om åtta etappmål för att uppnå målet Giftfri miljö. Ett 

etappmål handlar om att minska barns exponering för farliga kemikalier 

(Naturvårdsverket 2013). För att uppmärksamma detta genomförde Kalmar kommuns 

miljöenhet under 2014 tillsyn på kommunala och fristående förskolor. Inspektionen 

gjordes genom att först diskutera situationen med förskolecheferna och om tillfälle gavs 

även annan personal. Sedan utfördes en okulär besiktning av förskolorna och råd gavs 

om hur förskolorna kunde minimera riskerna för att barn exponeras för skadliga 

kemikalier i förskolemiljön (bilaga I) (Bergius et al. 2015).  Grunden för både 

besiktningen och råden utgick från Naturskyddsföreningens checklista (Dahl & Norin 

2014). Inga förelägganden skrevs men dessa slutsatser drogs: 

 

 Vissa förskolor använde sig av en hel del byggmaterial som en kreativ del i 

pedagogiken. 

 På de flesta förskolor fanns gammal elektronik som barnen fick leka med. 

 En del hobbymaterial saknade innehållsförteckning. 

 Många plastleksaker kom från Asien. 

 Den stora skillnaden mellan kommunala och fristående förskolor var att 

huvuddelen av de kommunala leksakerna och hobbymaterialen köps in via 

centralförrådet.   

 Nyare leksaker som köptes in från centralförrådet uppfyllde lagkraven. 

 Det skilde väldigt mycket mellan både fristående och kommunala förskolor 

gällande mängd och typ av leksaker/hobbymaterial. 

 Det fanns i stort sett ingen förskola som hade någon rutin för inköp av leksaker 

och hobbymaterial, eller mottagande av gåvor. 

(Bergius et al. 2015)   

 

Studiens syfte var att dels att följa upp kommunens inventering men också undersöka 

vilka faktorer som påverkar arbetet med att giftminimera förskolemiljön. Det studerades 

också vilka faktor så som budget/ekonomi, lagkrav, upphandlingskrav, intresse hos 

personal och tryck från föräldrar, som är avgörande när det handlar om att välja giftfria 

alternativ eller ej. Förskolorna studerades genom inventeringar och en enkätstudie. 

 

Vad det gäller att följa upp kommunens inventering så handlar det om att se i vilken 

utsträckning förskolorna har följt Kalmar kommuns rekommendationer (bilaga I). Dock 

uppmärksammades inte hobbymaterial i denna rapport. Syftet är också att undersöka 

hur stor del av leksakerna som är äldre än 2011 då EU direktivet 2009/48/EG 

uppdaterades och lagen om leksakers säkerhet (SFS 2011:579) kom. Hur ser det ut 

överlag idag på förskolorna och vilka generella förbättringar kan göras? 
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Studien avser att underlätta för Kalmar och även andra kommuner genom att förse dem 

med underlag om hur det idag ser ut på förskolorna, samt förstå skillnaderna mellan 

kommunala och fristående förskolor. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Varför fokusera på förskolor? 
I arbetet med att uppnå en giftfri miljö är det viktigt att arbeta med förskolor eftersom 

barn tillbringar mycket tid där (Filipsson et al. 2008). Barn är känsligare för exponering 

än vuxna på grund av deras beteende och fysiologi. T.ex. leker barn nära marken och 

utforskar omgivningen i stor utsträckning med fingrar och mun. De kopplar inte heller 

orsak- och verkansamband på samma sätt som vuxna gör. De har även högre 

metabolism, syreutbyte och mer hud i förhållande till sin vikt. Detta gör att barn i större 

utsträckning än vuxna utsätts för miljöexponeringar (Moya et al. 2004). Barn är även 

känsligare p.g.a. sin biologiska utveckling och de är som mest känsliga under 

fosterstadiet och under de första levnadsåren. Mest sårbart är då nervsystemet, 

reproduktionssystemet, hormonsystemet och immunsystemet. De senaste decennierna 

har antalet allergiska barn ökat dramatiskt vilket tros bero på kemikalieexponeringen 

(KEMI, 2007). Frommes et al. (2014) forskning visar även på att giftiga organofosfater 

(OP) finns i luft och damm på förskolor (se avsnitt 2.3.5). Yngre barn har även högre 

nivåer av ftalater än äldre barn (se avsnitt 2.3.1) (Larsson et al. 2014). 

 

2.2 Operation giftfri förskola 
Eftersom forskning pekar på att det kan finnas höga halter av skadliga kemikalier i 

miljöer som barn vistas mycket i så inventerade Naturskyddsföreningen 129 

förskoleavdelningar i 40 kommuner. De skrev också rapporter och föreläste om ämnet 

med syfte att påverka politiker, kommunens upphandlare och inköpare samt 

förskolechefer. Projektet kallades ”Operation giftfri förskola” och genom det så gavs en 

checklista ut med vad som bör plockas bort från förskolorna (Naturskyddsföreningen 

2015). Denna checklista användes både av kommunen och i denna undersökning. 

 

2.3 Offentlig upphandling 
Eftersom den offentliga sektorn använder skattemedel vid sina inköp så ställs striktare 

regler på dem än på privat sektor (Konkurrensverket u.å -a). Därför måste offentlig 

verksamhet som t.ex. kommuner och landsting göra sina inköp via offentlig 

upphandling (Verksamt.se 2016).  Den tillämpas genom att myndigheten först gör en 

behovs- och marknadsanalys (Konkurrensverket u.å -b). Sedan annonserar 

myndigheten, och anbuden som kommer in måste vara oöppnade tills anbudstiden är 

slut. Alla anbud som kommit in ska prövas (Konkurrensverket u.å -c). Den leverantören 

som uppfyller kraven och kan erbjuda lägst pris är den som måste antas 

(Konkurrensverket u.å -d).  

 

Enligt 3 § Lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091), får ett ramavtal endast 

vara längre än 4 år om det finns särskilda skäl. Det som menas med ett ramavtal är ett 

avtal mellan upphandlare och leverantörer för att fastställa villkor så ett kontrakt kan 

antas under en given tidsperiod 15 § (Lagen om offentlig upphandling).  

 

Det finns olika former av förskolor, dels kommunala vilka har kommunen som sin 

huvudman och fristående där huvudmannen istället kan vara ett bolag, stiftelse, etc. 
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(Skolverket 2016). Då fristående förskolor inte är offentlig verksamhet behöver de inte 

inhandla via offentlig upphandling. 

 

Syftet med offentlig upphandling är att: 

 Underlätta kostnadseffektivt användande av skattemedel 

 Underlätta fri rörlighet inom EU 

 Främja fri konkurrens 

 Göra det lättare för företag att göra affärer med offentlig sektor 

 Se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna och tjänsterana till de 

mest förmånliga villkoren vinner. 

(Konkurrensverket u.å -e) 

2.4 Lagstiftning 
Ett nytt leksaksdirektiv från EU (2009/48/EG) började gälla 2011 men regelverket blev 

inte obligatoriskt förrän 2013. Några av ändringarna i detta direktiv var att listan på 

ämnen som inte får migrera (lämna produkten) utökades från 8 till 19 ämnen. Fler 

doftämnen förbjöds och 11 doftämnen måste anges om de överstiger en viss nivå (se 

avsnitt 2.3.2). En gräns infördes för innehållet av CMR-ämnen1 i leksakers tillgängliga 

delar (de delar som barnet kommer åt) och från 2015 gällde halterna som anges i CLP-

förordningen (EG) nr 1272/2008. CMR-ämnen är ämnen vilka klassas som 

cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande. (KEMI a 2011; KEMI b 2015). 

Dock finns det undantag i begräsningen av CMR-ämnen, t.ex. så får det CMR klassade 

ämnet nickel användas i leksaker gjorda av rostfritt stål samt delar avsedda att leda 

ström (2009/48/EG). Importörer får endast släppa ut leksaker på marknaders som 

överensstämmer med den svenska lagstiftingen (2 kap. 7 § KOVFS 2011:5). Alla 

leksaker som tillhandahålls på marknaden måste vara CE-märkta. Det innebär att 

tillverkaren garanterar att leksaken uppfyller kraven i leksaksdirektivet (2009/48/EG). 

 

2.5 Skadliga kemikalier 
2.5.1 Ftalater 

Ftalater är en fortplantingsstörande ämnesgrupp som kan förekomma i leksaker. De kan 

förekomma i barnartiklar som skötbord, haklappar, bitleksaker, nappar, mm. Den allra 

största användningen av ftalater är som mjukgörare i PVC (polyvinylklorid) -plast 

(KEMI 2014).  

 

På KEMIs (Kemikalieinspektionen) PRIO-lista fanns det i mars 2016, 28 ftalater; 22 av 

dem hade prioriteringsnivån utfasningsämne2 och resten prioriterat 

riskminskningsämne3. Av dessa 28 ftalater var 19 klassade som CMR-ämnen och 10 av 

dem som miljöfarliga, långtidseffekter. Enligt Tabell 3.7.2 CLP förordningen (EG) nr 

1272/2008 får inte ämnen klassade som CMR (kategori 1A och 1B, 

reproduktionsstörande) finnas i högre än 0,3 viktprocent i produkter. Trots att 

begränsningar finns för ftalater i barnartiklarna, så påträffas de ofta i för höga halter 

under tillsynsprojekt. I ett sådant utfört av KEMI (2014) påträffades ftalater bl.a. i 

dockor, plastbollar, maskeradkläder, masker, mm. Förbjuda ftalater kan komma in till 

Sverige genom import, främst då från Kina (KEMI 2014). 

 

                                                 
1 cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen 
2 Ämne med särskilt allvarliga egenskaper. Användning bör upphöra. 
3 Ämnet har farliga egenskaper. Hantera varsamt. 

Dessa definitioner är hämtade från KEMIs PRIO-guide. 
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Barn i åldrarna 6-8 år hade högre nivåer av ftalatmetaboliterna MnBP, DEHP och DiNP 

i morgonurinen än barn i åldrarna 9-11 år. Detta gällde även halterna av bisfenol A. 

Nivåer av ftalater som låg över LOD-värdet (limit of detection) hittades i alla prover 

som togs på barnen, vilket även gällde för bisfenol A. Barnen hade även högre nivåer av 

ftalater än deras mödrar (Larsson et al. 2014).  

 
2.5.2 Doftämnen 

Genom EU-direktivet 2009/48/EG förbjöds 55 allergiframkallande doftämnen. Spår av 

dessa doftämnen ska dock tillåtas förutsatt att förekomsten är oundviklig på ett tekniskt 

plan om god tillverkningssed tillämpas och inte överskrider 100 mg/kg. Dessutom ska 

namnen på ytligare 11 allergiframkallande doftämnen anges på leksaken om 

koncentrationerna överstiger 100 mg/kg i leksaken eller i beståndsdelar av denna 

(2009/48/EG). Denna uppdatering av direktivet började gälla 2013 så alla leksaker som 

tillverkats innan detta och doftar kan innehålla de förbjudna ämnena (Dahl & Norin 

2014). Dermatologer varnar även för att doftämnen överlag kan framkalla allergier 

(Sccnfp 1999). 
  
2.5.3 Mjuk asfalt 

Naturskyddsföreningen gjorde inventeringar 2013 på förskolor i ett 40-tal kommuner. 

Där hittades mjuk asfalt på 22 % av förskolorna. Mjuk asfalt kan vara gjort av gamla 

bildäck som innehåller polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och ftalater (vanligtvis 

DBP). Risken finns även att det konstgjorda underlaget förutom ovanstående ämnen 

innehåller bromerande flamskyddsmedel och zinkföreningar vilka anses skadliga. (Dahl 

& Grudd 2013; KEMI 2014 & 2011b). Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 

4 §§ så bör produkter plockas bort om det finns skäl att tro att de kan vara skadliga för 

människors hälsa. Verksamheter bör också använda bästa möjliga teknik.  

 
2.5.4 Bisfenol A 

Bisfenol A (BPA) är ett hormonstörande ämne som framför påträffas i 

polykarbonatplast. Denna plast har egenskaper som hög slagkrafthet, transparens samt 

tål höga temperaturer. Användning av polykarbonatplast i leksaker tros vara en viktig 

exponeringskälla för barn. Förutom att det är hormonstörande så störs leverfunktionen 

och reproduktionen (KEMI 2012). Enligt upphandlingsmyndigheten så bör inte BPA 

migrera över 0,1 mg/l salivsimulant. Detta kan kontrolleras genom test enligt SIS-

standard SS-EN 71-10:2005, SS-EN 71-11:2005, mm. Samt genom 

leverantörsförsäkran (teknisk dokumentation som uppvisar att kravet uppfylls).   

 

När Naturskyddsföreningen frågade förskolor om vilket leksaksmaterial 

som dominerade angav majoriteten av förskolor att plast var det material som flest 

leksaker bestod av (figur 1) (Dahl & Grudd 2013). 
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Figur 1. Andel förskolor som angav det dominerande materialet som leksaker bestod av.vid 

Naturskyddsföreningens intervju av förskolor (Dahl & Grudd 2013). 

 

 

Vid Naturskyddsföreningens inventeringar fanns även mjukgjord plast på 80 % av 

förskolorna och många av dessa uppgav att leksakerna var 20-30 år gamla. Vidare bör 

det inte finnas teatersmink till barnen då de innehåller doft- och färgämnen samt 

konserveringsmedel som kan orsaka allergier. Det har även påvisats innehåll av bly i 

dessa typer av smink. Detsamma gäller för smink till dockor (Dahl & Grudd 2013). 

 
2.5.5 Övriga ämnen som bör undvikas 

Enligt KEMI (2013) så ökar mängden bromerade flamskyddsmedel i luften och dammet 

med antalet elektriska apparater samt mängden skumgummi eller likande syntetmaterial. 

De menar också att handskar av vinyl kan innehålla ftalater. Latex kan orsaka 

kontaktallergier, detta har påvisats genom studier på sjukhuspersonal där latexhandskar 

används (Özkan & Gökdogan 2003).  

 

På föremål av plast finns ett återvinningsnummer som berättar vilken plast det består av. 

Numret 7 är en övrigkategori där bl.a. polykarbonat (PC) är placerad (Livsmedelsverket 

2015a). Forskning visar att nylon som används till matlagningsredskap som t.ex. 

stekspadar kan släppa ifrån sig skadliga ämnen (Heimrich et al. 2015; Livsmedelsverket 

2015b). Elektronik innehåller både skadliga tungmetaller och flamskyddsmedel vilka 

bör plockas bort från förskolor (Dahl & Norin 2014). 

 

Organofosfater (OP) används mest som flamskyddsmedel och mjukgörare. De 

absorberas snabbt genom oralt intag och inandning samt orsakar en serie skadliga 

effekter. Genom huden är dock upptaget begränsat. Fromme et al. (2014) undersökte 63 

förskolor där olika former av OP hittades. De högsta medelvärdena låg på 706, 154 

samt 4,65 mg/kg damm och i luften låg medelvärdena för de olika formerna av OP på 

4,0, 2,2, 4,1 och 154 ng/m3. OP hittades även i urinen hos barnen.  
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3 Metod 
 

3.1 Enkätundersökning och urval 
Genom möten och mejlkontakt med Kalmar kommun och handledare från 

Linnéuniversitetet så framställdes en enkät (bilaga II) med frågor om bl.a. rutiner, vad 

barn lekte med och attityder. Kalmar kommun tillhandahöll listor över vilka förskolor 

som fanns i kommunen. Genom dessa listor och de som fanns att tillgå på Kalmar.se 

inleddes mejlkontakt med förskolechefen alternativt den biträdande förskolechefen på 

respektive förskola. Enkäten skickades sedan ut till en kontakt som förskolechefen 

angivit och i de fall som ingen kontakt uppgetts så skickades enkäten till 

förskolechefen. Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotstudie genom att tre aktörer 

läste igenom enkäten och berättade hur de uppfattade varje fråga samt gav 

förbättringsförslag.   

 

Enkäterna skickades ut via post 10-12 mars 2016. I takt med att enkäterna kom in så 

skickades en förfrågan ut om det fanns möjlighet att besöka förskolan. Endast förskolor 

som låg inom en mils radie från Kalmar centrum förfrågades. Ungefär en månad efter 

första utskicket så skickades en påminnelse till resterade förskolor ut.  

 

3.2 Besök 
Vid besöken genomfördes en inspektion där det kontrollerades om förskolan hade följt 

Kalmar kommuns råd (se inledning och bilaga I) samt Naturskyddsföreningens 

checklista (Dahl & Norin 2014). Även en intervju gjordes med uppföljningsfrågor där 

den som fyllt i enkäten fick förklara vissa saker närmare. Besöken gjordes under mars-

april 2016 och totalt fem kommunala förskolor besöktes; en liten (< 100 barn), två 

mellanstora (100-150 barn) och två stora förskolor (>150 barn). Några dagar efter 

besöket skickades en återkoppling till förskolan med förbättringstips. Om kompletterade 

uppgifter behövdes så mejlades frågor ut. I resultaten från besöken benämns den 

intervjuade personen som förskolelärare även om denne jobbade som chef eller 

biträdande chef med syfte att skapa anonymitet.  

 

3.3 Databearbetning 
Vid genomgången av enkäterna så jämfördes ägandeformen (kommunala och fristående 

förskolor) mot varandra likväl som yrken (chef och förskolelärare). Om uppgifterna som 

uppgivits i enkäten inte stämde överens med verkligheten så modifierades svaren i 

samråd med den som fyllt i den. På påståendena om offentlig upphandling så togs inte 

svaren med från de fristående förskolorna. Om en förskola hade kryssat flera svar så 

togs båda med och om frågor inte besvarats eller om detta gjorts på ett felaktigt sätt så 

presenteras hela enkäten utom just den frågan. Om en förskola skickade in två enkäter 

så betraktades båda som om de vore från separata förskolor och om en förskola startades 

efter att kommunen genomfört inspektionen men ändå fyllt i enkäten så togs svaren 

med. Enkäterna sammanställdes i Googles kalkylarksfunktion där figurerna ritades.  
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4 Resultat 
 

4.1 Enkäter 
 

Nedan följer resultatet från enkäterna som skickades ut till alla förskolor i Kalmar 

kommun (43 st). Av dessa var 32 kommunala och 11 var fristående. Totalt svarade 33 

förskolor (svarsfrekvens 76 %) och av de kommunala förskolorna svarade 27 stycken 

(svarsfrekvens 84 %) och av de fristående svarade 6 stycken (svarsfrekvens 55 %). Av 

de fristående svaren var minst tre från förskolor med waldorfpedagogik som bl.a. 

bygger på att använda enkla naturmaterial4. Om inget annat anges i figurtexten så 

baseras svaren på 27 svar från kommunala förskolor och 6 svar från fristående.   

 

En CE-märkning innebär att tillverkaren garanterar att leksaken klarar EUs krav och när 

det gäller frågan om hur stor andel av leksakerna som var CE-märkta var det vanligaste 

svaret totalt sett att 75-100 % av leksakerna hade denna märkning (figur 2). Detta 

svarsalternativ var vanligast både för de fristående (80 %) och de kommunala (48 %) 

förskolorna. Eftersom leksaksdirektivet uppdaterades 2011 kan äldre leksaker innehålla 

förbjuda ämnen även om de är CE-märkta. Det var därför även relevant att undersöka 

hur stor andel av leksakerna som köptes in innan 2011. Det vanligaste svaret bland 

förskolorna i Kalmar var att 50-70 % av leksakerna köptes in innan 2011 medan det 

minst vanliga var 75-100 % (figur 3). Detta gällde både för fristående och för 

kommunala förskolor. Att ha CE-märkta leksaker var vanligare än att sortera ut de äldre 

leksakerna.  
 

Figur 2. Av förskolorna uppskattad andel leksaker som köptes in innan 2011 baserat på 27 svar 

från kommunala förskolor och 5 fristående förskolor. 
 

 

 

                                                 
4 http://www.steinerskolan.se/waldorfpedagogiken-i-korthet/ 
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Figur 3. Av förskolorna uppskattad andelen leksaker som köptes in innan 2011 baserat på 

svaren från 26 kommunala och 5 fristående förskolor. En fristående förskola kryssade i två 

alternativ, därför redovisas 6 svar. 

 

På frågan om mjuka plastleksaker har plockats bort sedan inspektionen 2014 så svarade 

totalt sett (blå stapel) de flesta "ja" och bara några få procent av de totala förskolorna 

valde andra alternativ (figur 4). Bland de fristående förskolorna hade alla alternativ lika 

hög svarsfrekvens. På följdfrågan om i vilken utsträckning mjuka plastleksaker i så fall 

hade plockats bort var det vanligaste alternativet 75-100 % och sedan 50-70 % totalt sett 

(figur 5). Majoriteten av förskolorna hade rensat ut bland mjuka plastleksaker och av 

dem var det vanligast att rensa ut ordentligt. Bland de fristående förskolorna har alla 

alternativ lika hög svarsfrekvens medan de kommunala mer följde den totala trenden 

med stora skillnader mellan svarsalternativen. 
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Figur 4. Andelen förskolor som har fasat ut mjuka plastleksaker sedan inspektionen 2014. 

 

 

 
Figur 5. Av förkolorna uppskattad andel mjuka plastleksaker som har plockats bort sedan 

inspektionen 2014. Baserat på 26 enkäter från kommunala förskolor och tre från fristående 

förskolor.  

 

På frågan om gammal, uttjänt elektronik som användes till leksaker har plockats bort 

sedan 2014 så var alternativet att de nu var helt utfasade vanligast totalt sett, följt av att 

de redan var utfasade 2014 (figur 6). Inga förskolor valde "Nej", d.v.s. alla förskolor har 

helt eller delvis fasat ut gammal elektronik. När det gällde de fristående förskolorna 

övervägde klart att de redan var utfasade och resterande förskolor (17 %) svarade att de 

nu var utfasade. Det vanligaste för de kommunala förskolorna var att uttjänt elektronik 

nu var helt utsorterat. När det istället gällde övriga leksaker som inte är gjorda för att 
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vara leksaker var alternativet med högst andel av svaren från förskolorna i Kalmar 

kommun ”delvis utfasade” (figur 7). Att de redan var utsorterade hade en klar majoritet 

av svaren från de fristående förskolorna (83 %). Att ha plockat bort leksaker som inte är 

gjorda för att vara leksaker (även elektronik) innan 2014 var det vanligaste alternativet 

för de fristående förskolorna medan de kommunala i större mån rättade sig efter 

kommunens önskemål. De kommunala förskolorna rensade även ut gammal elektronik i 

större mån än andra leksaker som inte är avsedda att vara leksaker.  
 

 
Figur 6. Andelen förskolor som har fasat ut användningen av gammal, uttjänt elektronik som 

användes till leksaker. 

 

 

 
Figur 7. Andelen förskolor som helt eller delvis har fasat ut leksaker som inte är avsedda att 

vara leksaker sedan 2014. 
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När det gäller tvättning av nyinköpta textilier så svarade den största andelen, både av 

kommunala och fristående förskolor, att de alltid tvättade dem innan användning (figur 

8). Det näst vanligaste svarsalternativet var att nya textilier oftast tvättas medan 17 % av 

de fristående förskolorna och 19 % av de kommunala svarade att de inte tvättar textilier.  

 

 

 
Figur 8. Andelen förskolor som alltid, ofta, sällan eller aldrig tvättar textilier. Baserat på 26 

enkäter från kommunala förskolor och 6 fristående. 

 

När leksaker ska sorteras ut är det generellt (blå stapel) vanligaste att de slängs (figur 9), 

sedan ”återvinns” medan att de ges bort hade lägst svarsfrekvens. Bland de fristående 

förskolorna så var ”återvinns” det absolut vanligaste och de resterande valde ”slängs”. 

Även här har de kommunala förskolorna en större spridning. 
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Figur 9. Hanteringen av leksaker som sorterats bort. Alternativ som ”återlämnas till försäljaren” 

och ”utomhus” fanns också med men ingen valde dessa. Figuren baseras på 27 enkätsvar från 

kommunala förskolor och 6 fristående, dock kryssade 7 förskolor i 2 alternativ som båda togs 

med. 
 

 

Det var vanligt hos de fristående förskolorna att gåvor togs emot (figur 10). Inom den 

kommunala sektorn var det istället vanligare att inte ta emot dem. Ingen av de fristående 

uppgav att gåvor inte togs emot. När det gäller rutiner för mottagande av gåvor så var 

det vanligaste att någon form av rutin fanns för både de kommunala förskolorna och de 

fristående (figur 11). Så även om 83 % av de fristående förskolorna tog emot gåvor så 

hade de rutiner för hur det skulle går till, medan att ha rutiner för den kommunala 

sektorn istället innebar gåvor inte togs emot. Både de kommunala och de fristående 

förskolorna hade i hög grad hade rutiner men de kommunala inte tog emot gåvor i 

samma utsträckning som de fristående. Vid inköp av leksaker är det bara några få 

procent som inte har rutiner (figur 12). Även om det var vanligt att ha rutiner för 

mottagande av gåvor så var det ännu vanligare att ha rutiner för inköp. 
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Figur 10. Andelen förskolor som tog emot gåvor från t.ex. föräldrar.  

 

 

 

 

 
Figur 11. Andelen förskolor som har rutiner för mottagande av gåvor. På enkäten fanns även 

alternativet ”gåvor tas inte emot” men eftersom det är en form av rutin så slogs den ihop med 

”ja”. 
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Figur 12. Andelen förskolor som har rutiner för inköp av leksaker. 

 

Det vanligaste totalt sett (blå stapel) var att ibland köpa in leksaker via centralförrådet 

vilket även gällde för de kommunala förskolorna (figur 13). Bland de fristående så var 

det istället vanligast att inte göra det alls. När förskolorna sedan skulle rangordna 

faktorer vid inköp (figur 14) så var den totalt sett viktigaste egenskapen ”leksakers 

pedagogiska egenskaper” men att leksaker inte skulle innehålla farliga ämnen hade bara 

3 % färre svarande. För de fristående hade över 70 % valt ”leksakers pedagogiska 

egenskaper” och resterande att leksaker inte ska innehålla farliga ämnen. Medan de 

kommunala tyckte att farliga ämnen var lite viktigare än de pedagogiska egenskaperna. 

Detta trots att de fristående i större utsträcknings fasat ut gammal elektronik, mjuka 

plastleksaker och leksaker som inte är avsedda att vara leksaker innan 2014 och tvättade 

nyinköpta textiliter i större utsträckning. Om man istället för att jämföra kommunala 

och fristående förskolor tittar på yrkesgrupper så tyckte cheferna att det viktigaste var 

att leksaker inte innehåller farliga ämnen medan förskolelärarna istället ansåg ”leksakers 

pedagogiska egenskaper” (figur 15). 
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Figur 13. Andelen förskolor som ibland eller alltid köpte in leksaker via centralförrådet. 

 

 
Figur 14. Förskolornas rangordning av den viktigaste faktorn vid inköp av leksaker baserat på 

fyra fristående och 26 kommunala förskolor.  
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Figur 15. Viktigaste faktorn vid inköp av leksaker med hänsyn till yrkesgrupp baserat på fyra 

fristående och 26 kommunala förskolor. Andra alternativ fanns också med som pris, ekologisk 

märkning, popularitet i förskolebranschen och föräldrars önskemål.  

 

 

 

 

Nedan följer en rad påståenden angående offentlig upphandling som förskolorna skulle 

ta ställning till. Endast de kommunala förskolorna togs med då de måste handla via 

offentlig upphandling medan fristående förskolor inte behövde göra det. Med 

benämningen chef menas även biträdande chef. Totalt analyserades 27 svar vilket är det 

svarsantal som diagrammen baseras på om inget annat anges.  

 

På påståendet “Kvalitén gynnas av offentlig upphandling” var förskolelärarna neutrala i 

betydligt högre grad än cheferna, där ”instämmer” istället var det vanligaste alternativet 

(tabell 1). Dock var det totalt vanligast att vara neutral. Om man istället tittar på 

påståendet “Offentlig upphandling gör det svårt att köpa de leksaker som vi egentligen 

vill ha” så instämde både lärarna och cheferna. Cheferna tyckte således att kvalitén 

gynnas av den offentliga upphandling samtidigt som de tyckte att det försvårade 

inköpen.  

 

På påståendet “Offentlig upphandling gynnar förskolans ekonomi” var en övervägande 

del neutrala och lärarna instämde i högre grad än cheferna. Så även om lärarna ansåg att 

inköpen försvåras så tyckte de ändå att förskolan ekonomi gynnas av den. På påståendet 

“Offentlig upphandling minskar risken att företagen behandlas ojämlikt” var över 

hälften neutrala och det överlag vanligaste alternativet för både förskolelärare och 

chefer.  

 

När det gäller om upphandling är ett bra verktyg att ställa krav på leksaker så var lika 

många neutrala som instämde av de totala svaren. Men bland lärarna var de flesta 

neutrala och bland cheferna så instämde flest. Bland cheferna så var de flesta positiva 

till offentlig upphandling förutom att inköpen försvårades. Lärarna var mest neutrala 
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förutom när det gällde att inköpen försvårades och många var positiva till att den 

gynnade ekonomin. När det istället gäller tiden mellan varje offentlig upphandling så 

ansåg majoriteten att den var lagom (figur 21).  

 

 
Tabell 1. Förskolechefer och förskolelärares attityder till offentlig upphandling. Svaren anges i 

procent.  

Kvalitén på leksakerna gynnas av offentlig upphandling.  

 Totalt Chefer Förskole- 

     lärare 

instämmer starkt 12 15 8 

instämmer 31 46 15 

neutral 50 23 77 

instämmer inte 8 15 0 

instämmer inte alls 0 0 0 

Offentlig upphandling gör det svårt att köpa de leksaker som vi 

egentligen vill ha 

instämmer starkt 11 8 14 

instämmer 56 54 57 

neutral 22 31 14 

instämmer inte 11 8 14 

instämmer inte alls 0 0 0 

Offentlig upphandling gynnar förskolans ekonomi 

instämmer starkt 7 0 14 

instämmer 22 8 36 

neutral 48 54 43 

instämmer inte 22 38 7 

instämmer inte alls 0 0 0 

Offentlig upphandling minskar risken att företagen behandlas ojämlikt 

instämmer starkt 7 15 0 

instämmer 22 23 21 

neutral 63 62 64 

instämmer inte 7 0 14 

instämmer inte alls 0 0 0 

Offentlig upphandling är ett bra verktyg för att ställa krav på leksaker 

instämmer starkt 15 23 7 

instämmer 41 38 36 

neutral 41 23 62 

instämmer inte 4 8 0 

instämmer inte alls 0 0 0 
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Figur 21. Förskolornas inställning till om tiden mellan varje offentlig upphandling var för kort 

eller lång. Baserat på 17 svar. 

 
4.2 Besök 

Nedan presenteras vad som kom fram under inspektionen och intervjun under besöken. 

 
4.2.1 Liten förskola I 

 

Inspektion 

 Mattorna bestod mest av PP (polypropen) på ovansidan och latex på undersidan. 

 Tre dockor fanns i skumgummi och bestod av delar som inte är gjorda för att 

vara leksaker men det var ingenting som barnen lekte med. Utan personalen 

använde dem till dockteater.  

 Nyinköpt koja från “lek och lär” i hårdplast (polyeten).  

 Många leksaker var gjorda i Asien.  

 Plastblommor förekom. 

 Lite damm på hyllorna.  

 Genomskinliga plastglas i serien “Duktig” från Ikea gjorda i Indien med 

återvinningsnumret 07.  

 Väskor till barnen i fuskläder och andra plastmaterial användes och var väldigt 

populära bland barnen.  

 Dockor fanns där huvudet bestod av mjukplast.  

 Plupplattor (vita platsplattor med hål i) luktade. De slängdes direkt vid besöket.   

 Formbar sand fanns. När förpackningen letades fram så fanns 

återvinningsnumret sju på den. Dock framgick det inte om det vara sanden eller 

förpackningen som bestod av polykarbonat. 

 Plastmadrasser förekom.  

 Leksaker som inte är gjorda för att vara leksaker förkom i ganska hög 

utsträckning.  

 Mjuka plastbollar förekom.  
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 Det fanns en jordglob i mjukplast som luktade men ingenting barnen leker med. 

Den hängde utom räckhåll för dem.  

 Babydockor var klibbiga och mjuka.  

 En del leksaker var gjorda i skumgummi.  

 Två föremål som var gammal elektronik användes som leksaker.  

 Sirapsflaska av materialet PP, bakpulverburk i PP plast och en pillerburk av 

polyeten.  

 Fuskträ i ett skumgummiliknande material. 

 Mjuka plastbollar, slangar, svampar.  

 Matta med nylon på ovansidan och latex på undersidan.  

 Pärlplattor i hård och genomskinlig plast.  

 Små plastbollar som var kletiga, mjuka och luktade.  

 Sittdynor i skumgummi. Mjukt trä med artikel nr 15605.   

 

 

 

Intervju 

Städningen gjordes varje dag med fasta rutiner av städpersonal som bl.a. tog golv och 

toaletter. Övrig städning sköttes av förskolepersonal såsom dammsugning av mattor en 

gång i veckan, tvättning täcken en gång i månaden och damning någon gång i veckan. 

Förskolan hade kryssat i att mjuka plastleksaker var utfasade men ändå fanns det ganska 

mycket av dem på förskolan. Personalen uppgav att de mjuka plastleksakerna som fanns 

var nya och köpta enligt avtal. De hade litat på att upphandlingen skulle vara fritt från 

farliga ämnen och därför svarat ja på frågan. Gåvor skulle inte tas emot men det hände 

ändå. Rutinerna för inköp av leksaker var att de får reda på vilka företag som de fick 

handla av och varje avdelning hade en viss summa pengar att röra sig med samt en 

inköpsansvarig. Leksaker köptes inte in via centralförrådet utan direkt från de 

upphandlade företagen som är samma leksaker som centralförrådet erbjöd. Däremot 

köptes annat material in därifrån.  

 

Förskolan upplevde att de behövde mer utbildning och pengar. De har litat på den 

offentliga upphandlingen och kommunen. De har trott att företagen som kommunen 

hade avtal med skulle erbjuda giftfria leksaker. Förskoleläraren instämde på påståendet 

“Kvalitén på leksakerna gynnas av offentlig upphandling” men åsikten ändrades under 

besöket till att inte instämma. Förskoleläraren instämde också på “Offentlig 

upphandling gör det svårt att köpa de leksaker som vi egentligen vill ha” då det händer 

att de hittar bra leksaker av bra material men får inte beställa av det företaget. Angående 

om tiden mellan upphandlingarna fanns ingen åsikt. 

 
4.2.2 Medelstor förskola I 

 

Inspektion 

 Utomhus fanns bara leksaker i hårdplast.  

 Inomhus fanns inga mjuka plastleksaker förutom bildäcken på vissa 

leksaksbilar.  

 En låda med stora plastbilar hade mjuka däck som luktade.  

 Det fanns lite damm på hyllorna men på det stora hela välstädat.  

 70-80 % av alla leksaker var av plast.  

 Mycket lego fanns.  

 En låda fanns med någonting som liknade skumgummi.  
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 Ingen elektronik, köpt leklera eller byggnadsmaterial.   

 Vinylhandskar användes. 

 

Intervju 

Denna förskola hade en inköpsgrupp med koll på avtal men det var inte alltid som 

företagen kunde erbjuda de leksaker som efterfrågades. Förskoleläraren höll med om 

påståendet “Offentlig upphandling gör det svårt att köpa de leksaker som vi egentligen 

vill ha” då de hade haft problem med att barnen alltid fick en speciell leksak när de 

fyllde år men sen när avtalet gick ut och nya skapades så gick det inte längre att köpa in 

just den leksaken. Det kunde då bli jobbigt för barnen som längtat till sin födelsedag 

och sen inte få samma leksak som de andra. Förskoleläraren instämde också i 

påståendet: “Offentlig upphandling är ett bra verktyg för att ställa krav på leksaker” då 

det underlättar för förskolepersonalen. De litade på att det som upphandlades var av 

kvalité. Eftersom de litade på upphandlingen så tittade de inte på faktorer såsom CE 

märkning, ursprung, mm. Förr så hade de en pedagog som var teaterintresserad och som 

försett förskolan med teatersmink men när denna slutade så försvann teatersminket. Den 

enda lekleran som användes var hemmagjord. Dammsugning gjordes tre gånger i 

veckan enligt personalen. 

 
4.2.3 Medelstor förskola II 

 

Inspektion 

 Plastglas från Ikea av serien “Duktig” användes som leksaker och bestod av 

PP och PC (Polykarbonat). De var även märkta med “glas och gaffel” 

symbolen samt var gjorda i Vietnam.  

 Livsmedels- och schampoförpackningar togs emot som barnen fick leka med 

i en vecka, sedan lämnas de till återvinning. Syftet var att lära barnen 

återvinna.  

 Plastskål i PP från Malaysia.  

 En gammal stekspade som troligtvis bestod av nylon hittades bland 

leksakerna som direkt plockades bort då den hade vassa kanter.  

 Det fanns en låda leksaksbilar som förskolan fått i gåva av föräldrar. En av 

dem var gjord i polystyren.  

 Några leksaker bestod av tyg.  

 Två väskor som inte var avsedda att vara leksaker hittades av materialet 

fuskläder.  

 Det fanns hårda, genomskinliga pärlplattor av plast och en vit gammal som 

luktade.  

 Lådor fanns i PP plast från Indien.  

 Små gummiband fanns som luktade.  

 Små dockor av plast som var klibbiga och luktade hittades men slängdes vid 

besöket.  

 Indianpärlorna var nya.  

 Lego fanns.  

 Den enda mattan som hade lappen kvar bestod av PP, polyester, jute och 

undersidan var av syntetiskt latex.  

 Plasthandskarna var av vinyl.  

 Dinosauriefigurer i tung plast var gamla, en från 1994.  

 Bubbelplast och slangar fanns i ateljén men det var inget som barnen lekte 

med.  
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 Personalen använde slangarna av typen trädgårdsslangar, för att visa saker.  

 Det fanns en plastblomma men det var inte heller något som barnen leker 

med.  

 Take away-förpackningar till sallad användes som förvaring samt odla 

växter i.  

 Glas och tallrikar av plast (PP) används vid utflykt.  

 En vaxduk fanns och högtalare stod framme. De användes till filmvisning.  

 I en kuddhörna fanns en madrass i plast och innehöll skumgummi.  

 Där fanns också skumgummiklossar med tyg runt som tvättades ibland.  

 En leksak hade hårt och genomskinligt glas.            

 

Intervju 

Golvet våttorkades en gång i veckan. Golv och toaletter rengjordes dagligen av 

städpersonal. Mattor dammsugdes en gång i veckan eller när tid gavs och damning 

gjordes när det finns tid. Både dammsugning av mattor och damning av hyllor gjordes 

av förskolepersonalen medan damning av fria ytor gjordes av städpersonalen. 

Leksakerna tvättades grundligt en gång om året under våren och en snabbare variant på 

julen. Textilier vädrades inte. Det som behövdes för att uppnå en giftfri förskola sades 

vara ekonomiska medel och att sortera ut allt på en gång istället för att plocka bort lite i 

taget. 

 
4.2.4 Stor förskola I 

 

Inspektion 

 Barnen sov utomhus.  

 Mycket av leksakerna bestod av PP.  

 Livsmedelsförpackningar användes som leksaker.  

 Dockor fanns i mjukplast.  

 Mjuka bollar fanns i små och stora storlekar. 

 Haklappar i hård och mjuk plast.  

 Plastlådor i polyeten.  

 En plastväska hittades.  

 Det fanns modern elektronik i hallarna.  

 På skolgården fanns ytor av mjuk asfalt.   

 

Intervju 

Gåvor togs inte emot. Ibland hände det att ett barn tog med sig något hemifrån men då 

såg personalen till att det åkte med hem igen. Leksaker köptes inte in via centralförrådet 

då det inte finns några bilder samt det är samma leksaker som på de upphandlade 

företagen. Då tyckte man att det var smidigare att beställa direkt av dem. 

Förskoleläraren tyckte inte att offentlig upphandling gynnade förskolans ekonomi då 

leksakerna var dyra och extrapriser inte existerade. Tiden mellan varje offentlig 

upphandling ansågs vara lagom då det ställer större krav på företagen och gör det lättare 

att komplettera. 

 
4.2.5 Stor förskola II 

 

Inspektion 

 En låda med leksaker i ett material som liknar skumgummi.  

 Det satsas mer på att avgifta avdelningen för små barn.  
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 På grund av ekonomin så kan gick det inte att prioritera alla lika mycket.  

 Leksaksdjur i plast var gamla, från 90-talet.  

 Träklossar i mjukt trä ska vara godkända och giftfria.  

 Lego fanns och även en matta i nylon och latex.  

 En plastmadrass fanns.  

 Pärlplattor i hård och genomskinlig plast förekom.  

 Vinylhandskar.  

 En låda bilar med mjuka däck som luktade.  

 I sovhörnan fanns madrasser i kallskum som skulle vara godkända och 

giftfria men ytan var plastaktig.  

 Byggpallar fanns utomhus, mjuk asfalt och ytor med konstgräs som var fritt 

från granulater. 

 

Intervju 

All uttjänt elektronik som användes till leksaker skulle vara utfasad enligt 

förskoleläraren. Leksaker som inte är gjorda för att vara leksaker var delvis utfasad. Det 

var inte möjligt att fasa ut allt på en gång, då skulle inget bli kvar. Handlingsplaner har 

gjorts. Madrasser har bytts ut i ett hus och i ett annat så sover barnen ute. Att låta barnen 

sova ute är inte möjligt för alla förskolor. Husen måste vara gjorda för att vara förskolor 

och ekonomi behövs för att bygga skärmtak och andra nödvändigheter för ändamålet. 

Fortbildning sker där personalen lär sig vikten av att tvätta allt nytt material. Gåvor togs 

emot med urskiljning. Handlar bara leksaker på företag där det finns avtal. När 

personalen köper in så ska de kolla innehåll och leksaker ska helst inte vara tillverkade i 

Asien. Varje avdelning köpte in sitt material.   

 

 
4.2.6 Summering av besöken 

 Alla förskolor som besöktes hade pärlplattor av hård, tålig plast som var 

genomskinlig utan återvinningsnummer. Det var även vanligt med vita pärl- och 

nopperplattor. De äldre kunde lukta.  

 Nästan alla förskolor hade Ikeaglas av serien ”Duktig”.  

 Alla förskolor hade vinylhandskar.  

 Förskolepersonalen fick ofta själva damma hyllor och dammsuga mattor. Detta 

gjordes när tid gavs och några tydliga rutiner fanns ej.  

 Två av de fem besökta förskolorna hade mjuk asfalt utomhus.  

 Leksaker som inte är gjorda för att vara leksaker förekom på tre av förskolorna. 

Av detta så var väskor i fuskläder vanligast (fanns på tre förskolor).  

 En förskola lät barnen sova utomhus.  

 Ingen av dem hade färdigköpt leklera utan gjorde sin egen.  

 Två av fem förskolor hade fuskträleksaker av skumgummiliknande material som 

personalen intygade skulle vara säker och giftfri. 

 Gammal elektronik som användes som leksaker fanns på en förskola och vanlig 

elektronik i samma rum som barnen fanns på minst tre av förskolorna.  

 Leksaker av mjukplast fanns även det på tre förskolor.  

 Skumgummi eller likande fanns däremot på fyra av förskolorna.  

 Bondgårdsdjur och dinosauriefigurer av tung plast fanns också på nästan alla 

förskolor, de var ofta väldigt gamla och gjorda i Asien.  

 Bara en förskola gjorde aktiva val av leksaker.  

 Nästan alla förskolor uppgav att de hade litat på upphandlingen och därför inte 

gjorde aktiva val. 
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5 Diskussion  
 

5.1 Enkät 
En CE-märkning är en garanti från producenten att produkten uppfyller EUs krav 

(765/2008/EG) och ett skäl till att mycket av leksakerna var CE-märkta kan vara att 

leksaker som säljs inom EU måste ha den märkningen enligt 15 § lagen om leksakers 

säkerhet (SFS 2011:579). Således kan det vara svårt att köpa leksaker utan en CE-

märkning. Detta innebär dock inte att leksakerna är fria från skadliga kemikalier, utan 

andra viktiga faktorer är att leksakerna är köpta efter 2011, att mjuka plastleksaker 

rensas bort samt att elektronik och byggmaterial som inte är avsett att vara leksaker 

används som detta. 

 

De flesta förskolor bytte inte ut leksaker särskilt ofta (figur 3). Detta kan vara negativt 

om leksakerna är i syntetmaterial då nya potentiellt skadliga ämnen ständigt upptäcks 

och lagstiftnigen skärps med tiden. Det kom t.ex. ett nytt EU direktiv (2009/48/EG) 

med hårdare regler 2011 som sedan uppdaterades 2013 (se avsnitt 2.4). Ett skäl till att 

inga fristående valde 75-100 % på frågan om hur stor andel av leksakerna som köptes in 

innan 2011 kan vara att flera av dessa är relativt nystartade. Anledningar till att leksaker 

inte byts ut tillräckligt ofta kan vara ekonomi. Vid besöket uppgav vissa förskolor att 

det inte fanns ekonomiska medel att fasa ut alla leksaker som inte har gjorda för att vara 

leksaker. Ett annat skäl kan vara känslan av att inte vilja slänga funktionella saker, även 

om de kan inneha farliga ämnen. Andra leksaker som bör bytas ut är mjuka 

plastleksaker då de kan innehålla ftalater som mjukgörare (KEMI 2014). Larsson et al. 

(2014) kunde också visa på att svenska barn som lekte med plastleksaker hade en 

förhöjd nivå av ftalater, även om det inte var ett statistiskt signifikant samband. De 

flesta förskolor hade plockat bort mjuka plastleksaker vilket är positivt (figur 4). De 

fristående hade fasat ut mer mjuka plastleksaker innan 2014 än de kommunala men var 

betydligt sämre på att göra det efteråt.  

 

Ett skäl till att inte plocka bort alla leksaker som påverkar barnen negativt kan vara 

ekonomi. Att ha CE-märkta leksaker verkade anses viktigare att sortera ut de gamla 

vilket framgår i figur 2 och 3. Det märktes även vid besöken då många stolt pekade på 

CE-märkningen. Det är det även troligt att det bara blivit så då leksaker måste vara CE-

märkta för att få säljas (2009/48/EG). Ekonomi kan även vara skälet till att gammal 

elektronik inte var helt utfasad. Den kan utgöra en exponeringskälla för 

flamskyddsmedel som numera är förbjudna (KEMI 2013) samt innehålla skadliga 

tungmetaller (Dahl & Norin 2014). Förvånande var att så många förskolor inte hade 

fasat ut gammal elektronik innan 2014. Men det var positivt att de flesta nu följt 

kommunens råd och plockat bort dem samt att ingen svarade nej (figur 6). Även i denna 

fråga var de fristående bättre på att fasa ut innan råd kommit från kommunen. Detta kan 

bero på att vissa fristående tillämpade så kallad waldorfpedagogik där enkla 

naturmaterial används5.    

 

Då leksaksdirektivet (2009/48/EG) endast gäller leksaker är det viktigt att sortera bort 

sådant som inte är avsett att vara leksaker (Dahl & Norin 2014). Skälet till att inte 

sortera bort dessa leksaker tros även här bero på ekonomiska skäl (figur 7). När det   

gäller utsortering av mjuka plastleksaker, gammal elektronik och leksaker som inte är 

gjorda för att vara leksaker verkade de fristående förskolorna i större grad ha sorterat ut 

                                                 
5 http://www.steinerskolan.se/waldorfpedagogiken-i-korthet/ 
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dessa leksaker innan de fått råd om det. Medan de kommunala förskolorna i större 

utsträckning fasade ut dessa leksaker i efterhand.  

 

Även när det gällde tvättning av textilier svarade en större andel av de fristående 

förskolorna att de alltid tvättade textilier innan användning jämfört med de kommunala 

förskolorna (figur 8). Att tvätta textilier är viktigt eftersom de kan innehålla 

hälsoskadliga kemikalier (Dahl & Grudd 2013). Skillnaden mellan kommunala och 

fristående förskolor var att de fristående antingen alltid eller aldrig tvättade textilier 

innan användning, inget däremellan. Resultateten tyder på att de fristående förskolorna 

ha en större medvetenhet kring gifter men de var inte lika bra på att följa kommunens 

rekommendationer som de kommunala förskolorna. Leksaker ska sorteras som 

brännbart när de slängs men större leksaker kan sorteras som grovavfall (Studentstaden 

2014). Positivt var att ingen valde alternativet "utomhus" då det skulle innebära att 

barnen fortsätter att exponeras (figur 9).  

 

När det gäller mottagande av gåvor var det förvånande att så många förskolor faktiskt 

inte visste om gåvor togs emot eller ej (figur 10). Detta kräver förändring, då det inte är 

möjligt att veta vad leksaker som tas emot innehåller eller hur gamla de är. En positiv 

aspekt var att både kommunala och fristående förskolor som tog emot gåvor skrev i 

enkäten att de gjorde det med urskiljning. Dock går det ändå aldrig att veta vad de 

innehåller. Anmärkningsvärt var att inga fristående svarade att gåvor inte togs emot. I 

denna fråga hade de kommunala förskolorna kommit längre med arbetet att inte ta emot 

gåvor men tydligare rutiner behövs så att fler vet hur det ska gå till så att inga förskolor 

i framtiden inte vet som gåvor tas emot eller ej.  

 

Något problematiskt när det gällde rutiner för mottagande av gåvor var att vissa 

förskolor hade svarat att det fanns rutiner som men att de sedan inte efterföljdes (figur 

11), vilket inte var fallet för de fristående förskolorna. Även då de fristående 

förskolorna tog emot gåvor i större utsträckning, så hade de även rutiner för hur det 

skulle gå till. För de kommunala förskolorna så innebar rutinerna istället att gåvor inte 

togs emot. Att ha rutiner för inköp verkade anses viktigare än att ha det för mottagande 

av gåvor, då fler svarade att de hade rutiner för inköp än för mottagande av gåvor (figur 

12). Skälet kan vara att inköp är någonting som måste göras och då förenklar rutiner 

samt att det har med ekonomi att göra. När det gäller gåvor är det istället enklare och 

mer ekonomiskt att bara ta emot dem. 

 

Genom att köpa in via offentlig upphandling så lever produkten upp till kommunens 

krav på t.ex. miljö och hälsa. Under besöken så berättade förskolelärarna att de i princip 

aldrig köpte leksaker från centralförrådet utan handlade direkt från de upphandlade 

företagen. På centralförrådet köptes istället kontors- och hobbymaterial in så alternativet 

”ja ibland” bör nog ha färre svarande än vad som anges i diagrammet (figur 13). 

Huvudsaken är dock att leksakerna köptes in via offentlig upphandling vilket är lagkrav 

för de kommunala förskolorna. Att kommunala förskolor ändå svarade ”nej” på frågan 

om leksaker köps in på centralförrådet kan bero på att de istället köpte in direkt från 

företagen. De fristående förskolorna behövde inte inhandla via offentlig upphandling 

men ändå var det några som uppgav att de ibland gjorde det. Leksakerna behöver dock 

inte vara sämre för att de ej köps in via offentlig upphandling. Mycket av det som fanns 

att tillgå genom upphandling bestod av mjuk och hård plast. Då kanske det är bättre att 

köpa träleksaker av ett företag utan upphandling för de fristående förskolorna. Att inte 

handla via upphandling kräver dock kunskap.   
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När förskolorna sedan skulle rangordna vilka faktorer som var viktigast vid inköp var 

det ganska förvånade att de kommunala förskolorna rankade ”Att leksaker inte ska 

innehålla farliga ämnen” så högt när de inte verkade väga med sådant i bedömningen då 

de litade på den offentliga upphandlingen. Skälet till att det kan vara att förskolorna 

ansåg att det var viktigt men trodde att det som inhandlas via upphandlade företag var 

giftfritt. Det var också intressant att de fristående förskolorna istället ”värderade 

leksakers pedagogiska egenskaper” med tanke på att de var bättre än de kommunala när 

det gällde att fasa ut leksaker tidigt samt tvätta textilier. När man istället tittar på 

skillnaden i yrkesgrupp (figur 15) så såg man att cheferna tyckte att det viktigaste var 

giftfria leksaker och därefter kom leksakers pedagogiska egenskaper medan det för 

förskolelärarna var tvärtom. Förskolelärare värderade även ”popularitet hos barn” högre 

än "säkra leksaker" medans ingen chef valde "popularitet hos barn". Detta kan bero på 

att när någon jobbar med barn så kan det kännas viktigare att hålla dem nöjda jämfört 

med den som ansvarar för verksamheten. Då kommer kanske säkerheten i första hand.  

 

På påståendet “Gynnas kvalitén av offentlig upphandling” var personalen övervägande 

positiv av de som inte var neutrala. Detta kan bero på att förskolepersonalen upplever 

att de själva slipper göra efterforskningar och bara kan beställa från godkända företag, 

vilket är bekvämt och tidsbesparande. Bland cheferna var det istället fler som instämde 

än var neutrala. I denna fråga så verkar chefer i större utsträckning ha en åsikt. 

 

När det gäller “Offentlig upphandling gör det svårt att köpa de leksaker som vi 

egentligen vill ha” så instämde majoriteten (figur 17). Vid besöken framkom det att det 

kan bli problem när upphandlingstiden löper ut. T.ex. så fick barnen vid en förskola en 

speciell leksak när de fyllde år sen gick upphandlingen ut och leksaken fick bytas ut 

vilket inte var populärt bland barnen. Det kunde även vara svårt att matcha möbler och 

leksaker samt köpa kompletterande delar. En förskola hade även hittat en försäljare av 

bra leksaker i naturmaterial men fick inte handla där p.g.a. upphandlingen. Cheferna 

som tyckte att kvalitén gynnas av offentlig upphandling tycker alltså också att den 

försvårar vid inköp. De verkade se både positiva och negativa sidor av upphandlingen. 

 

På påståendet “Offentlig upphandling gynnar förskolans ekonomi” (figur 18) var en 

övervägande del neutrala så detta påstående var nog ingenting som förskolepersonal i 

allmänhet funderar över. De som kryssade i instämmer eller instämmer starkt var några 

fler än de som kryssat i instämmer inte men det var inte mycket som vägde över. Så det 

råder delade meningar om detta men de flesta är neutrala. Inom de båda 

yrkeskategorierna så var båda främst neutrala men därefter så visade cheferna ett större 

missnöje än lärarna. Kanske skapas en illusion av att ekonomin gynnas utan att göra det 

på riktig? Och det är så främst cheferna som ser det? 

 

En tydlig skillnad på lärarers och chefers attityd till offentlig upphandling var att 

cheferna i större utsträckning hade en åsikt d.v.s. inte valde ”neutral”. Det kan bero på 

att cheferna kom i kontakt med offentlig upphandling mer än lärarna. På frågan “Vad 

anser du om tiden mellan varje offentlig upphandling?” svarade anmärkningsvärt få 

förskolor (endast 17 av 27) vilket försvårar analysen. Det är tänkbart att de som inte 

svarade var neutrala och i så fall skulle den stapeln vara näst högst efter ”lagom”. Detta 

går dock inte att säkerställa. Att ”lagom” var det populäraste alternativet kan bero på att 

förskolorna litade på den offentliga upphandlingen och den långa upphandlingstiden gör 

det lättare att matcha möbler och leksaker. Tanken på att nya potentiellt skadliga 

kemikalier ständigt upptäcks verkade inte bekymra personalen, vilket antagligen beror 

på att de har fullt upp med andra uppgifter och litar på att upphandlarna gör sitt jobb. På 
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detta påstående var förskolelärarna mer kritiska än sina chefer vilket är förvånande då 

lärarna i tidigare påståenden varit neutrala.   

 

5.2 Besök 

Nedan följer en lista på ämnen och leksaker som hittades under besöken och råd om vad 

som borde göras. 

Pärlplattor: Alla förskolor som besöktes hade vita och genomskinliga pärlplattor. Många 

av dessa verkade gamla och de genomskinliga hade även de klassiska egenskaperna för 

polykarbonatplast (slagkraftighet och transparens) och borde plockas bort om det inte 

går att kartlägga vad de bestod av. 

Plastglas: Nästan alla förskolor hade Ikeaglas av serien Duktig och Ikea (u.å.) skrev på 

sin hemsida: “Testade och godkända för matkontakt” och att de är gjorda i propenplast 

men på besöken så hittades dessa glas med återvinningsnumret 7 samt märkningen PC. 

Något som antas stå för polykarbonat, samtidigt som det fanns en “glas och gaffel” 

symbol6 (Livsmedelsverket 2015a). De var även gjorda i Asien där leksaker i högre grad 

bryter mot EUs regler än de som är tillverkade inom unionen. Det kan hända att Ikea har 

bytt material och att glasen på förskolorna är lite äldre. De användes inte till mat utan 

bara till lek men ingenting som man vet att barn stoppar i munnen bör vara gjort av plast 

(Naturskyddsföreningen u.å) och synnerligen inte polykarbonat.   

Mattor: Även om latex är allergiframkallande och nylon kan släppa gifter till mat så är 

det ingen fara att använda det till mattor. Det är ingenting som barnen slickar på (Dahl 

& Grudd 2013; KEMI 2014 & 2011b). 

Städning: Det fanns sällan bra rutiner för damning av hyllor på förskolorna utan 

personalen fick göra det när tid fanns. Eftersom städpersonalen bara tog fria ytor. Det är 

anmärkningsvärt att ett sådant viktigt område inte prioriterades då det är känt att gifter 

ansamlas i damm (Fromme et al. 2014). Bättre rutiner för detta skulle behövas så att 

förskolorna hålls dammfria eller ålägga detta till städpersonalen. Generellt så verkade de 

större förskolorna ha en renare miljö, vilket kan bero på att en större organisation kräver 

tydliga rutiner. 

Dinosauriefigurer och bondgårdsleksaker: De tunga leksaksdjuren av plast var väldigt 

vanliga, men de var både gamla och gjorda i Asien så de borde sorteras bort. Detta för 

att regelverken ständigt uppdateras vilket innebär att äldre leksaker kan innehålla 

skadliga ämnen (se avsnitt 2.4) och av de flesta fall där potentiellt skadliga ämnen 

påträffas var leksaken tillverkad utanför EU.  

Leksaker som inte är avsedda att vara leksaker: Detta var fortfarande ett problem och då 

främst väskor i fuskläder. Detta bör undvikas då leksaksdirektivet bara kontrollerar 

leksaker. Fuskläder kan även innehålla ftalater (KEMI 2014; Dahl & Grudd 2013). 

Förskolepersonalen betonade att väskorna var populära bland barnen. Vilket kan bero på 

att barn vill bete sig som sina föräldrar och därför tycker om att använda dessa attribut. 

Istället för väskor i fuskläder så kan väskor i naturmaterial eller miljömärkta textilier 

användas.  

                                                 
6 Produkter märkta med ”glas och gaffel” symbolen ska vara säkra att använda till mat.  
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Engångsförpackningar: Dessa bör inte användas som leksaker då de bara är gjorda att 

vara just engångsförpackningar. Därför är det inte helt otänkbart att de börjar läcka 

farliga ämnen efter en tid. Men att använda dem för att lära barnen återvinning har 

pedagogiska fördelar.  

Elektronik: Att helt fasa ut ny elektronik som används till det den är avsedd för behövs 

inte. Man bör dock i möjligaste mån förvara elektronik som inte används av barnen i 

separata rum och om det går även plocka undan elektroniken när den inte används, då 

elektronik innehåller flamskyddsmedel och tungmetaller (Dahl & Norin, 2014). 

Gammal uttjänt elektronik bör inte användas som leksaker alls.  

Övrigt: Skumgummi kan vara svårt att ersätta vilket tros vara ett skäl till att så många 

förskolor använder det. Mjuk plast däremot fanns på över hälften av de besökta 

förskolorna och bör plockas bort helt då de kan innehålla ftalater. Dock så är 60 % 

betydligt bättre än 80 % som Dahl & Grudd (2013) kom fram till. Det är troligt att mjuk 

plast har blivit mindre vanligt sedan 2013. Positivt var att ingen av förskolorna köpte 

leklera då den kan innehålla PVC (Dahl & Grudd 2013). Två av de fem besökta 

förskolorna hade mjuk asfalt utomhus (40 %) vilket är högre än i Dahl & Grudds (2013) 

forskning (22 %). Detta kan tyda på att mjuk asfalt blivit vanligare, men det kan även 

bero på att så få förskolor besöktes. För att kunna säkerställa att 40 % av förskolorna i 

Kalmar kommun har mjuk asfalt så måste fler besök göras. De kom även fram till att 74 

% av förskolorna dominerades av plastleksaker medan i denna undersökning så verkade 

plast dominera alla förskolor. Materialet tros inte ha blivit vanligare sedan 2013 utan 

skillnaden verkar bero på mängden genomsökta förskolor samt regionala skillnader. 

Kommunens förbättringsförslag (bilaga I) verkar ha fått ett någorlunda genomslag men 

mer måste göras. Många förskolelärare uppgav att de hade litat på den offentliga 

upphandlingen och trott att allt som fanns att köpa hos de upphandlade företagen skulle 

vara giftfritt. Därför hade bl.a. nya leksaker i mjuk plast köpts in. Detta är ett skäl till att 

kunskap och utbildning behövs och en förståelse för att det finns nivåer i ambitioner. 

Många förskolor bad om att få utpekat vad som är giftigt och vad som inte är det vilket 

inte är möjligt men det går att peka ut vad som är värst.     

5.3 Jämförelse med Kalmar kommuns slutsatser 
Byggmaterial såsom byggpallar och rör förekom fortfarande och tre av de fem besökta 

förskolorna hade det utomhus. Ekonomi och okunskap ansågs vara ett problem till att 

det fortfarande inte är utfasat, med ekonomi som den viktigaste faktorn. Förskolorna 

uppgav att om de fick order och kapital så skulle byggnadsmaterialet vara borta. 

Gammal elektronik fanns bara på en förskola men ny elektronik (TV, högtalare, mm) 

fanns på barnens nivå i fler förskolor och de innehåller också tungmetaller och 

flamskyddsmedel (Dahl & Grudd 2014). Majoriteten av leksakerna kom fortfarande 

från Asien. Inga av de kommunala förskolorna köpte in leksaker via centralförrådet. Det 

som köptes där var kritor, papper, handskar, mm. Leksaker köptes istället in direkt från 

företagen med avtal, vilket är samma sak som att köpa via centralförrådet. Rutiner har 

överlag blivit vanligare sedan 2014 och idag är det ovanligt att inte ha rutiner för inköp 

och mottagande av gåvor.  
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5.4 Felkällor 
Enkäten skickades inte ut samtidigt utan i omgångar då vissa förskolechefer svarade 

direkt och andra tog längre tid på sig. Detta är inte optimalt då standardiseringen sänks 

(Trost 2012) men förskolepersonalen skulle inte svara på enkäten samtidigt även om de 

hade skickats ut vid en tidpunkt. Enkäterna fylldes inte heller i under samma 

förhållanden (Trost 2012). Vissa kanske gjorde det lite snabbt mellan möten och andra 

kanske hade mer tid, vilket kan påverka resultatet. Det framkom även vid besöket på 

liten förskola I att en fråga hade missuppfattats. Fler kan även ha missuppfattat den. 

Eftersom fler kommunala förskolor svarade på enkäten så påverkar de resultatet mer än 

de fristående. Detta kan tyckas ge en felaktig bild av verkligheten men så är inte fallet. 

Då endast 25 % av förskolorna i Kalmar kommun är fristående så bör detta även 

avspeglas i statistiken. Dock var bara 18 % av de inkomna enkäterna från fristående 

förskolor då de hade en lägre svarsfrekvens. De kommunala förskolorna väger således 

tyngre i statistiken än de borde. Endast fem besök gjordes så de avspeglar inte hela 

kommunen men även ett fåtal tros räcka för att få en översyn om hur det ser ut i 

kommunen. Enkäten stämde inte alltid överens med verkligheten. En förskola hade 

svarat att de flesta mjuka plastleksaker hade fasats ut innan 2014 men att de resterande 

försvann efter inspektionen men sedan på frågan “Om ja, ungefär i vilken utsträckning 

har mjuka plastleksaker plockats bort?” så valde de "under 20 %". Så denna fråga kunde 

nog missuppfattas.  

 

Eftersom underrapportering förekommer när ämnen gå emot sociala normer eller anses 

känsliga (Gnambs & Kaspar 2014) så är det rimligt att enkäterna utger sig för att vara 

något bättre än verkligheten. Vidare så hade enkäten hög strukturering då svararen bara 

skulle kryssa i svaren. Inga retrospektiva frågor, negationer eller ordvändningar 

förekom i enkäten. 
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6 Slutsatser 
Efter analys av enkätsvar från 32 förskolor och besök vid 5 förskolor kunde dessa 

slutsatser dras:  

 De faktorer som påverkar arbetet med giftfri miljö mest är ekonomi men även 

bristande kunskap om gifter. 

 Förskolepersonalen litade på upphandlingen till den grad att de inte själva gjorde 

aktiva val. 

 Överlag så har förskolorna följt rekommendationerna men mer behöver göras då 

det fortfarande förekom leksaker som inte är avsedda att vara leksaker, mjuka 

plastleksaker, mm. 

 De fristående arbetar lite mer aktivt med att minimera gifterna än de kommunala 

förskolorna då de i högre utsträckning fasat ut leksaker som kan innehålla 

skadliga kemikalier.  

 De viktigaste faktorerna vid inköp var ”leksakers pedagogiska egenskaper” samt 

”att leksaker inte innehåller farliga ämnen”. 

 Det vanligaste var att 50-70 % av leksakerna köptes in innan 2011.   

  

Det som behövs för att minimera gifter i förskolan är hårdare krav i den offentliga 

upphandlingen, att förskolorna förses med tillräckligt kapital att byta ut alla leksaker 

som kan innehålla skadliga ämnen samt att utbilda förskolepersonalen om gifternas 

påverkan på barnen samt i vilka material de finns.  

 

Utifrån resultaten i denna rapport kan också några konkreta råd ges till förskolepersonal: 

 Byt ut vinylhandskar mot handskar av polyeten eller nitril. 

 Byt ut mjuk asfalt mot sand. 

 Fasa ut mjuka plastleksaker, gamla leksaker i syntetmaterial, leksaker som inte 

är gjorda för att vara leksaker, uttjänt elektronik, skumgummi. 

 Tvätta textilier innan användning. 

 Plocka bort alla plastartiklar med återvinningsnumret 7 eller om de luktar plast. 

 Ta inte emot gåvor.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga I  
 

Dessa förbättringsförslag från Kalmar kommun gavs till förskolorna 2014:  

 

* Ju äldre plastleksakerna är desto troligare är att det finns farliga kemikalier i dem. 

2007 ändrades lagstiftningen för leksaker och många kemikalier förbjöds, så undvik 

därför i så hög grad som möjligt äldre plastleksaker än 2007. 

 

* CE-märkta leksaker innebär att de ska uppfylla EU-lagstiftning, vilka är de strängaste 

globalt. Undvik i så hög grad som möjligt icke CE-märkta leksaker. 

 

* Rensa bort äldre mjuka plastleksaker som bollar, badankor, dockor och små 

plastfigurer. Det som gjort plasten mjuk är ofta ftalater som misstänks kunna störa 

hormonsystemet. Just den här sortens kemikalier är barn extra känsliga för. Gallra 

samtidigt ut leksaker som luktar plastigt eller känns lite kladdiga eller hala när du tar i 

dem. 

 

* Plocka bort gamla mobiler, uttjänta tangentbord och annan elektronik som hamnat i 

leksakslådan. Prylar som inte är tillverkade för att vara leksaker har inte lika hårda 

miljökrav som äkta leksaker och kan därför innehålla mer farliga ämnen. Detta gäller 

särskilt gammal elektronik. 

 

* Tvätta nyinköpta textilier såsom frottéöverdrag, kuddar, filtar och lakan och gosedjur 

innan de får barnens kärlek. 

 

* Städningen på förskolan är jätteviktig eftersom många av miljögifterna samlas i 

dammet där barnen leker. Särskilt de minsta barnen får i sig miljögifter via dammet. 

 

* Var extra uppmärksam på innehållsförteckningen på material som barnen arbetar med 

”kroppsnära” såsom fingerfärger, lera, utklädningskläder, slajm med mera. 

 

* Hitta på sikt alternativ till sovmadrasser/hoppmadrasser med skumgummi och/eller 

PVC-överdrag. 

 

* Gör en översyn på vad som finns utomhus. Ofta hamnar gamla leksaker utomhus 

istället för att slängas. Rena obehandlade naturmaterial är att föredra. Försök i 

möjligaste mån i utomhusmiljön undvika gamla bildäck, tryckimpregnerat trämaterial, 

slipers och pressat trä då dessa innehåller massa skadliga ämnen. 

 

* Satsa på kvalitet istället för kvantitet. 
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8.2 Bilaga II 
 

Hej! 

Jag heter Emma Holmén och skriver nu min C-uppsats i miljövetenskap vid 

Linnéuniversitetet. Arbetet är ett samarbete med Kalmar kommun som 2014 gjorde 

inspektioner vid förskolor och gav råd om hur de kunde minimera riskerna att barn 

exponeras för gifter. Denna studie går ut på att följa upp arbetet och se vad som har 

förbättrats. Jag vore väldigt tacksam om ni ville tar er tid att svara på denna enkät. Den 

är endast 19 frågor lång med färdiga svarsalternativ. Välj endast ett alternativ per fråga.  

 

Jag representerar förskolan:____________________________________  
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