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Abstract 

Children in early childhood education are daily exposed to chemicals and this has not been 

mentioned or highlighted in the extent that it is made today. This study examines the 

awareness surrounding environmental requirements, regarding toys and materials within early 

childhood education. Against this background, the aim of this study is to investigate the 

awareness there is about environmental requirements within two of the preschool's activity 

levels - preschool director and preschool teacher in a part of northern Sweden. To highlight 

this awareness, the study has focused on the qualitative interview as a method.  

The results show among other things, on how the awareness is among the respondents, what 

they believe is a large part of the problem is and how they wish to work with environmental 

requirements within the preschool.  

 

 

Keywords  

Early Childhood Education, Environmental Requirements, Toys, Awareness  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Barn inom förskolans verksamhet utsätts dagligen för kemikalier och detta har tidigare inte 

talats om eller uppmärksammats inom den omfattning som det faktiskt görs idag. Denna 

studie undersöker därmed vilken medvetenhet som finns kring miljökrav framför allt gällande 

leksaker och material inom förskolans verksamhet. Syftet är mot den bakgrunden att 

synliggöra vilken medvetenhet det finns kring miljökrav inom två av förskolans 

verksamhetsnivåer –förskolechef och förskollärare inom en kommundel i en kommun i norra 

Sverige. För att kunna synliggöra denna medvetenhet har det i studien varit fokus på den 

kvalitativa intervjun som metod.  

Resultatet visar bland annat på hur medvetenheten ser ut bland respondenterna, var de anser 

att en stor del av bekymret ligger samt hur de önskar att arbeta vidare med miljökrav inom 

förskolans verksamhet.  
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Inledning  

Varför behöver jag som vuxen vara medveten om de kemiska ämnen som finns i vår närhet? 

Och finns dessa ämnen verkligen i leksaker? 

Många av de kemikalier som finns i materian runt omkring oss, och mest aktuellt i denna 

studie – leksaker, är sådana som först i kontakt med värme eller väta läcks ut (Henriksson, 

2012). Många av dessa leksaker kan alltså finnas inom förskolans verksamhet. Det vill säga i 

barnens direkta närhet. Om du som läser detta någon gång besökt en förskola vet du att 

speciellt de yngre barnen kan ha en leksak i munnen. Pramling Samuelsson (2008) menar att 

barnen i förskolans verksamhet smakar, suger och tuggar på saker för att upptäcka sin värld. 

Detta innebär i sin tur att dessa leksaker som barnen smakar på utsätts för just värme och väta, 

vilket vidare kan leda till att de läcker ut kemikalier som inte är bra för barnets utveckling 

(Henriksson, 2012).  

Idag finns det specifika miljökrav på leksaker som kan förekomma inom förskolans 

verksamhet (Konkurrensverket, 2017), men det är inte alltid enkelt att få kunskap om detta. 

Inom förskolans verksamhet finns det nämligen ett flertal aktörer. Det finns barn, 

vårdnadshavare, barnskötare, förskollärare, förskolechef samt för- och grundskoleledare. 

Inom denna aktuella och viktiga fråga om miljökrav på leksaker i förskolan uppstår ett antal 

frågor som föranleder denna studie: Vems är ansvaret kring miljökrav inom förskolans 

verksamhet? Hur är denna medvetenhet och kunskap? Kan det vara på så sätt att 

medvetenheten och kunskapen kring dessa miljökrav skiftar beroende på verksamhetsnivå?  

 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att, mot den i inledningen beskrivna bilden om giftiga leksaker i 

förskolan, synliggöra vilken medvetenhet det finns kring miljökrav inom två av förskolans 

verksamhetsnivåer –förskolechef och förskollärare inom en kommundel i en kommun i norra 

Sverige. Metoden för att synliggöra detta ovan nämnda syfte är den kvalitativa intervjun. Till 

min hjälp har jag även fyra frågeställningar:  

1. Vilken medvetenhet har respondenterna vad gäller miljökrav inom förskolans verksamhet? 

2. Vilken medvetenhet har respondenterna vad gäller miljökrav inom förskolans verksamhet 

med fokus på leksaker? 

3. Skiljer sig medvetenheten i de olika verksamhetsnivåerna? 

4. Hur önskar respondenterna att arbeta för en god miljö i relation till miljökraven? 
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Bakgrund  
I denna del av studien kommer tidigare forskning och litteratur kring ämnet att beröras. De 

områden som kommer att behandlas är: Förskolans struktur och organisation, begreppen 

miljögifter och miljökrav, miljökrav på nationell, kommunal och regional nivå, miljögift i 

plast – ftalater, miljögift inom leksaker i förskolans verksamhet, och slutligen berörs 

förskollärarens ansvarsområde i relation till miljökrav.  

 

Förskolans struktur och organisation 
Då studiens syfte omfattar att undersöka miljömedvetenheten bland olika verksamhetsnivåer 

inom förskolan kommer inledningsvis en beskrivning av förskolans struktur och organisation 

att ges. Förskolan är en verksamhet som styrs av skollagen och läroplanen. Inom skollagen 

framkommer det att det är huvudmannens ansvar för att barnen inom förskolans verksamhet 

ska erbjudas en god miljö (SFS 2010:800). Med huvudman menas här den organisation, 

kommunal eller statlig myndighet, som har huvudansvaret för verksamheten. Förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016b) i sin tur innehåller en mängd strävansmål som förskolan i sin 

verksamhet ska sträva mot att uppnå. Ett sådant exempel visas här nedan, gällande förskolans 

uppdrag.  

Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för 

förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska 

främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (Skolverket, 

2016b, 4). 

Förskolans organisation och dess verksamhetsnivåer går att likna vid en pyramid (se Figur. 1), 

en geometrisk kropp med triangelformade sidor som möts i en spets. I toppen finns en för- 

och grundskolechef som har ansvar för att verksamheten följer de bestämmelser som finns 

(Skolverket, 2017), ett steg ned finns förskolechefen som har det övergripande ansvaret över 

verksamheten och därmed ska se till att verksamheten följer de uppdrag och strävansmål som 

finns bestämda (Skolverket, 2016b). Sist med inte minst finns förskollärare som i det dagliga 

arbetet ska leda barn in i samhället och ha deras bästa i centrum med hjälp av de strävansmål 

som förskolan har (Skolverket, 2016a). 

 

                 

                        För- och grundskoleledare 

 

 

 

          Förskolechef 

 

 

         

          Förskollärare  

Figur 1. Förtydligande uppdelning av förskolans organisation och verksamhetsnivåer. 
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Förskolans läroplan innehåller som nämnt en mängd strävansmål, där ett av dessa strävansmål 

är följande: ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet” (Skolverket, 

2016b, 7). Förskolans verksamhet ska alltså genomsyras av ett lärande för hållbar utveckling 

men det finns däremot inte nämnt hur detta arbete ska gå till i praktiken. Björklund (2014) 

menar därför att ”man kan förmodligen också följa sin läroplan utan att en gång fundera kring 

begreppet hållbar utveckling. Det är det här som gör det lite mer komplicerat” (Björklund, 

2014, 25). Vad innebär begreppet hållbar utveckling? I handledningen Förskolan för en 

hållbar utveckling (Lakén, 2009) används begreppet hållbar utveckling som ett verktyg för att 

”bygga underifrån, att redan i förskolan grundlägga goda vanor och skapa en 

handlingskompetens för att möta framtiden” (Lakén, 2009, 4). Inom begreppet hållbar 

utveckling ryms även frågor vad gäller miljö, miljögifter och miljökrav (Lakén, 2009).   

 

Begreppen miljögifter och miljökrav  
När ämnen som släpps ut i luften har en skadlig påverkan på miljön kallas dessa ämnen för 

miljögifter (Nationalencyklopedin). Miljögifterna har minskat kraftigt under de senare åren 

men de finns fortfarande kvar i miljön runt omkring oss och även i oss människor (Wizelius, 

1999). I materian runt omkring oss finns kemiska ämnen och vissa av dessa kemiska ämnen 

bryts aldrig ner utan utsöndras och finns som ovan nämnt kvar och samlas i våra kroppar 

(Kemikalieinspektionen, 2013). På grund av detta kan vi bli sjuka, bland annat genom att vi 

utvecklar allergier eller att vi får i oss ämnen som kan påverka hormonsystemet (Braun, 

Sathyanarayana & Hauser, 2013; Forsberg, 2014).  

Vidare har Konkurrensverkets (2017) definition gällande begreppet miljökrav använts. 

Definitionen är att miljökrav kan ställas på en produkt och innefatta dess funktion och vilken 

miljöpåverkan den har i tillverkningsprocessen. Exempel på sådana funktioner eller 

miljöpåverkan kan innefatta återvinningsmöjligheter samt vad produkten innehåller för 

kemikalier (Konkurrensverket, 2017). Privatpersoner och konsumenter har därför rätt att få 

information om vad som finns i de produkter som köps, däremot är detta betydligt lättare sagt 

än gjort. Inte sällan kräver det att man som konsument har någon slags grundkunskap inom 

området alternativt att man utelämnar sig själv till att helt lägga ens tilltro till plast- och 

kemiindustrin. Så svårt kan det alltså vara för oss vuxna människor. Ännu svårare är det för 

barnen i vårt samhälle. Barn får i sig en större mängd kemikalier i förhållande till sin 

kroppsstorlek än vad vi vuxna får och barn är även mer känsliga för kemikalier än vuxna 

eftersom deras kroppar fortfarande håller på att utvecklas (Kemikalieinspektionen, 2013). Om 

barn blir utsatta för kemikalier som leder till att det uppstår skador kan dessa skador finnas 

kvar hela livet, vilket som tidigare nämnt kan leda till skador i form av allergier eller påverkan 

på hormonsystemet, och därmed också reproduktionssystemet (Braun, Sathyanarayana & 

Hauser, 2013; Forsberg, 2014). 

 

Följande citat är taget ur Kemikalieinspektionens (2014) broschyr Handlingsplan för en giftfri 

vardag 2015–2020. Skydda barnen bättre och berör just miljögifter och till vilken grad 

konsumenter utsätts för dem: 

Ett stort antal kemiska ämnen förekommer i samhället. Företagens rapportering till EU:s 

kemikaliemyndighet (Echa) visar att över 100 000 kemiska ämnen används. Det finns inga säkra siffror 

på hur många kemiska ämnen konsumenter kommer i kontakt med i sin vardag. Vi bedömer att det 
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sannolikt är betydligt färre än de över 100 000 inrapporterade ämnena, men ändå många tusentals 
(Kemikalieinspektionen, 2014, 13).  

 

Miljökrav på nationell, regional och kommunal nivå 

Det finns en förordning som belyser problemen med miljögifter och kemikalier i vardagen. 

Denna förordning heter Reach och är EU:s kemikalieförordning, där det finns krav på 

registrering, prövning och begränsning av kemiska ämnen. Produkter som inte är registrerade 

med vad de innehåller eller de leksaker som registrerat innehåller mer än 0,1 procent av 

giftiga ämnen får enligt Reach-förordningen inte släppas ut på marknaden. Ett exempel på ett 

sådant giftigt ämne är ftalater (Kemikalieinspektionen, 2015).  

Vidare har Sveriges Riksdag tillsammans med Naturvårdsverket beslutat om 16 

miljökvalitetsmål för att kunna upprätthålla en bra miljö i Sverige (Naturvårdsverket, 2013). 

Samtliga miljökvalitetsmål för Sverige finns i sin tur uppdelade i regionala miljömål för de 

olika länen (Naturvårdsverket, 2017). Ett av dessa miljökvalitetsmål innefattar en giftfri miljö 

där det bland annat strävas efter att få en bättre miljö för barnen som är känsligare än de 

vuxna.  I norra delen av Sverige har Västerbottens län tillsammans med miljö- och 

hälsoskyddsnämnden tagit fram en strategi för att använda som stöd i att nå målet med en 

giftfri miljö. Den ska hjälpa till i arbetet med att framför allt minska farorna med kemikalier 

för barnen inom de olika kommunerna, men även såklart för vuxna människor 

(Naturvårdsverket, 2016). Strategin kallas för Kemikaliestrategi (Miljö- och hälsoskydd, 

2014). En inriktning som nämns i denna Kemikaliestrategi är som sagt på vilket sätt det går 

att arbeta för att minska farliga ämnen där barn vistas, såsom exempelvis förskolor, och även 

att kommunen där vill föregå med ett gott exempel när det gäller exempelvis upphandlingar 

och inköp. ”Det är också viktigt att göra medvetna val vid upphandling” (Miljö- och 

hälsoskydd, 2014, 7).  

 

Miljögift i plast - ftalater 

Kemikalieinspektionen (2014) har även på grund av dessa miljögifter, såsom exempelvis 

ftalater, som florerar i vardagen tillsammans med Sveriges Regering utarbetat en 

handlingsplan för en giftfri vardag där det bland annat beskrivs hur barnen kan skyddas bättre 

och exempel på vilka sorters miljögifter som kan finnas inom just förskolans verksamhet 

(Kemikalieinspektionen, 2014). För att arbeta mot detta ”krävs ett ökat samarbete mellan 

myndigheter, näringsliv, forskning och intresseorganisationer” (Kemikalieinspektionen, 2014, 

25). Ftalater, är en sådan kemikalie och miljögift som är vanligt förekommande inom 

förskolans verksamhet. Dessa ftalater finns i en stor mängd olika produkter såsom 

byggmaterial, plastgolv, kläder, inredning och framförallt i leksaker (Schettler, 2006). I 

leksaker är det främst i form av produkter som innehåller mjuk plast eftersom det är ftalaterna 

som verkar mjukgörande i dessa plastprodukter (Kemikalieinspektionen, 2013). ”Ftalaterna 

frigörs successivt från plastproduktionerna de ingår i” (Henriksson, 2012, 179), vilket är 

oroande eftersom det i dessa ftalater bland annat finns ett hormonstörande ämne som enligt 

vissa studier kan påverka hormon- och reproduktionssystemet hos människor samt risk för 

allergier (Forsberg, 2014; Braun, Sathyanarayana & Hauser, 2013).  
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Miljögift i leksaker inom förskolans verksamhet 
Inom denna studie används Europaparlamentets och rådets direktiv (2009/48/EG) begrepp 

vad gäller leksaker, nämligen att leksaker är: ”produkter som utformats eller är avsedda som 

leksaker, för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte” 

(Europaparlamentets och rådets direktiv, 2009/48/EG, 11).  

År 2007 blev den produktion av produkter som innehöll skadliga ftalater förbjudna inom EU 

och detta gällde de produkter som på något sätt var ämnade för barn (Kemikalieinspektionen, 

2016). Däribland leksaker. Däremot förekommer ofta dessa produkter och leksaker 

fortfarande inom förskolans verksamhet idag.  

De flesta barn i Sverige vistas många timmar om dagen i förskolan. Därför är det viktigt att 

inomhusmiljön i förskolan är bra och att barn inte utsätts för onödiga hälsorisker. En god inomhusmiljö 

innebär att barn inte exponeras för kemiska ämnen som kan skada deras hälsa på kort eller lång sikt 
(Kemikalieinspektionen, 2013, 11).  

De leksaker och produkter som finns i barnens vardag kan vara skadliga för dem. Med detta 

som bakgrund har Naturskyddsföreningen år 2017 utgett en rapport, Sveriges resa mot en 

giftfri förskola – uppföljning av kommunernas arbete för en giftfri förskola 

(Naturskyddsföreningen, 2017), där de bland annat har listat fem produkter som kan rensas ut 

från dagens förskolor. Allt för att barnen inom förskolans verksamheter ska få en förbättrad 

miljö. Det kan handla om produkter såsom: gammal elektronik, äldre mjuka plastleksaker, så 

kallade vuxna saker som bland annat väskor och skor, gamla möbler samt sovmadrasser med 

plastöverdrag (Naturskyddsföreningen, 2017). Av dessa fem produkter kan tre av dem 

innehålla produkter med ftalater, äldre mjuka plastleksaker, vuxna saker såsom väskor och 

dylikt samt sovmadrasser med plastöverdrag (Naturskyddsföreningen, 2017). 

 

Förskollärarens ansvarsområde i relation till miljökrav 
Vem är ansvarig för att rensa ut dessa produkter? Sheridan, Sandberg och Williams (2011) 

menar att förskollärarens roll inom förskolans dagliga verksamhet med tiden har förändrats. 

De menar vidare att i och med förändringar inom samhället och synen på barn har kraven på 

förskollärares yrkeskompetens ökat (Sheridan, Sandberg & Williams, 2011). Förskollärare 

ska idag besitta kunskap som berör en mängd olika områden. I förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016b) nämns ett flertal av alla dessa områden, bland annat naturkunskap, genus, 

delaktighet och inflytande. Listan kan göras lång och kompetenserna samt kunskaperna är 

många. Kraven har ökat markant. Frågan som väcks är då, får andra aspekter av 

förskolläraryrket stå tillbaka för all denna kunskap som ska tas in?  

I en tidigare studie som berör arbetet med att rensa bort plast inom förskoleverksamheten 

undersöktes förskollärares möjligheter till att just rensa bort plastprodukter för att få en giftfri 

förskola (Andersson, 2017). Resultatet visar att de fyra vanligaste svaren från förskollärare i 

arbetet med att rensa ut plastprodukter berörde vilka slags brister de upplevde i arbetet. Dessa 

brister var: tidsbrist, brist på kunskap, ekonomisk brist samt att de fann det svårt att hitta 

andra alternativ till de plastprodukter som rensades bort (Andersson, 2017).  

Då dessa brister nyligen framkommit, väcks frågan vidare: vems uppdrag är det då att se till 

att dessa potentiellt farliga plastsaker försvinner från förskolans verksamhet? Är det, trots 

dessa nämnda brister, förskollärarens ansvar? Mot den ovan beskrivna bakgrunden syftar 

denna studie till att fördjupa kunskapen om vilken medvetenhet som finns, vad som görs och 

hur miljöarbetet skulle kunna förbättras. Vidare kommer metodval för studien att presenteras 

samt det resultat vad gäller medvetenheten kring miljökrav inom förskolans verksamhet.  
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Metod 
Som tidigare nämnt är syftet med denna studie att synliggöra vilken medvetenhet det finns 

kring miljökrav inom två av förskolans verksamhetsnivåer: förskolechef och förskollärare. 

För att kunna få reda på vilken medvetenhet respondenterna har kring denna fråga användes 

en blandning av följande två typer av metoder: den strukturerade intervjun och den kvalitativa 

intervjun som metod, alltså det som Bryman (2011) benämner som semistrukturerade 

intervjufrågor. Den strukturerade intervjun användes på ett sådant sätt att det var fasta färdiga 

frågor till respondenterna och att dessa var samma till varje respondent oavsett 

verksamhetsnivå. Den kvalitativa intervjun användes genom att det fanns följdfrågor som var 

av den friare karaktären och genom att det även skapades sådana under de pågående 

intervjuerna (Johansson & Svedner, 2010; Bryman, 2011). Ett personligt besök och intervju 

som metod valdes på grund av att det troligen ger ett mindre bortfall än om enkäter skulle 

skickas ut till samtliga respondenter.  

 

Urval 
För att få ett större urval och en tydligare syn på medvetenheten i förskolans organisation var 

grundidén att denna studie skulle omfatta medvetenheten kring miljökrav inom förskolans 

verksamhet inom tre olika verksamhetsnivåer: för- och grundskoleledare, förskolechef samt 

förskollärare. Men på grund av att för- och grundskoleledaren valde att inte delta i studien 

smalnades studien ned och omfattade två verksamhetsnivåer: förskolechef och förskollärare. 

På grund av detta och att denna studie hade en förutbestämd tidsram gjordes ett medvetet 

urval vilket medförde att antalet intervjuer och respondenter totalt fyra stycken. Trots att 

denna studie endast berörde respondenter inom två olika verksamhetsnivåer, förskollärare 

samt förskolechef, anses dessa personer kunna ge beskrivande exempel då det är dessa 

personer som är involverade inom det dagliga arbetet inom förskolans verksamhet. Tidsramen 

var delaktig i beslutet att rama in och fokusera på en kommundel inom en kommun i norra 

Sverige, eftersom att täcka hela Sverige skulle vara för tidskrävande och omfattande.    

Urvalet av respondenterna har delvis gjorts utifrån en bekvämlighetsvariabel, då en av 

respondenterna är en tidigare bekant respondent. Resterande respondenter har kommit 

tillkänna genom kontakt med bekanta som givit dessa respondenter som förslag för studien.  

 

Tillvägagångssätt och datainsamling 

En första kontakt med respondenterna skedde genom telefon där de fick en presentation av 

studien och dess syfte, information om intervjuns praktiska delar samt de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2017), detta uppläst från ett missivbrev (se Bilaga 1). Därefter 

fick respondenterna bestämma om de önskade vara med i studien och sedan bestämdes ett 

datum för genomförande av intervju. Intervjuerna genomfördes på vardera respondents 

arbetsplats då det är en plats där respondenten känner sig trygg, och för att underlätta genom 

att respondenten kunde gå ifrån den dagliga verksamheten en kort stund. För att inte påverka 

studien fick respondenterna inte ta del av intervjufrågorna innan genomförandet av intervjun, 

däremot fick de som ovan nämnt en presentation om vad studien i helhet skulle handla om. De 

fasta färdiga intervjufrågorna (se Bilaga 2) har sin bakgrund i vetenskapliga artiklar som 

publicerats kring ämnet, litteratur samt även information från diverse myndigheter.  

Vid det praktiska genomförandet av intervjuerna besöktes respondenterna som nämnt på 

varderas respektive arbetsplats. Intervjudelen beräknades ta mellan 10–20 minuter och 

spelades in med hjälp av en diktafon för att sedan kunna transkriberas och slutligen bearbetas. 
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Databearbetning 

I det inledande arbetet med det transkriberade materialet arbetades det med få syn på kärnan 

inom materialet. Vad var det som respondenterna tänkte och vad framträdde? Där gjordes en 

första rensning där vardagsprat och intervjusvaren skildes åt för att få syn på själva 

kärnmaterialet. Inom den vidare bearbetningen av de besvarade intervjufrågorna användes 

fyra olika faser som Alexandersson (1994) menar ska hjälpa till att kunna synliggöra de olika 

delarna samt för att slutligen kunna få en tydlig överblick över resultatet. Dessa fyra faser 

handlar om att till en början lära känna materialet, få syn på likheter och skillnader inom 

svaren, dela upp i relevanta områden eller kategorier och slutligen kunna sammanfatta dessa 

områden och får en tydlig överblick (Alexandersson, 1994). För att lära känna materialet, 

samt för att få syn på likheter och skillnader som Alexandersson (1994) nämner lästes de 

bearbetade transkriberingarna många gånger om. Således blev det också enklare att slutligen 

kunna dela in materialet i relevanta områden, för att sedan sammanfatta dessa som resultat.  

 

Validitet och reliabilitet  
”Beträffande säkerheten i studier av olika slag…så använder man begreppen validitet och 

reliabilitet” (Ejlertsson, 2005, 99). Vidare menar författaren att begreppet validitet innebär att 

den som intervjuar och genomför studien faktiskt också undersöker det personen har sagt att 

den ska undersöka. Samtliga respondenter har således i denna studie besvarat samma sorts 

frågor utifrån samma färdigställda intervjumall. Begreppet reliabilitet innebär i sin tur att 

”upprepade mätningar ger samma resultat” (Ejlertsson, 2005, 99). För att säkra reliabiliteten i 

denna studie undveks det att ställa frågor som kan verka ledande eller alldeles för öppna. 

Därmed ska studien kunna upprepas och då ge jämförbara resultat. 

 

Etiska överväganden 

Vid förarbetet, under intervjuerna och i färdigställande av studien, har hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2017) fyra forskningsetiska principer tagits och respondenten blev innan 

genomförandet av intervjun informerad om detta, både via telefonkontakt och som inledning 

vid intervjutillfället. Vetenskapsrådet (2017) presenterar dessa begrepp som ”sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet” (Vetenskapsrådet, 2017, 40). Respondenten 

skulle utöver detta när som helst kunna avsluta sitt deltagande i studien.  

Sekretess 

De deltagande respondenterna har fått information och tagit ställning till om de önskar delta i 

studien, samt att de fått vetskap om vad som sker efter avslutade intervjuer.  

Tystnadsplikt 

Samtliga respondenter blev inför genomförandet av intervjun informerade om att tystnadsplikt 

råder. Detta innebar i praktiken att respondenternas identitet eller arbetsplats ej skulle yppas. 

Det som sades i rummet utöver intervjun stannade där.  

Anonymitet 

Respondenterna blev även informerade om att anonymitet råder, vilket innebar att 

individernas namn, verksamhetsnivå, arbetsplats eller liknande inte skulle gå att spåra. I 

relation till just denna forskningsetiska princip (Vetenskapsrådet, 2017) används i denna 

studie begreppet hen istället för hon eller han för att respondenten ska förbli anonym. Med 
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denna forskningsetiska princip (Vetenskapsrådet, 2017) i åtanke så presenteras det heller inte i 

studien hur många respondenter som hör till vardera verksamhetsnivå.  

 

Konfidentialitet 

Med konfidentialitet menas att respondenternas personliga uppgifter inte kommer att spridas, 

det är således ett skydd mot att andra kan ta del av personliga uppgifter. I praktiken innebar 

det att respondenternas uppgifter var skyddade enligt de ovan nämnda principerna.  
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Resultat 

För att kunna presentera resultatet i relation till studiens syfte och frågeställningar kommer 

resultatet att synliggöras utifrån de tre områden som intervjufrågorna omfattade. Nedan 

kommer dessa områden att benämnas som huvudområde. Dessa tre huvudområden är 

medvetenhet, förskoleverksamhetens arbete idag samt framtiden. Benämnda underrubriker är 

tagna utifrån de sammankopplade, tolkade och ställda intervjufrågorna (se Bilaga 2) samt från 

analysarbetet gjort enligt Alexandersson (1994). Samtliga dessa nämnda delar presenteras i 

figuren nedan (se Figur 2).  

 

Figur 2. Uppdelning gällande huvudområde och underrubriker  

Huvudområde Underrubriker 

Medvetenhet Miljökrav  

Allmänna miljökrav inom förskolans verksamhet  

 Miljökrav  

Miljökrav specifikt vad gäller leksaker 

 

 Kännedom 

Kännedomens ursprung 

Förskoleverksamhetens 

arbete idag 

Arbete med miljökraven 

Hur arbetar du idag med miljökrav utifrån din position? 

 Inköp av nya material i verksamheten 

 

 Begagnade material i verksamheten 

Använder barnen i din verksamhet vuxna saker eller 

begagnade leksaker? 

Framtiden Ambitioner för ett gott miljöarbete i framtiden – 

utifrån de miljökrav som finns 

 

 

I denna resultatdel och vidare i studien kommer respondenterna att benämnas genom två olika 

begrepp utifrån sina verksamhetsnivåer. Förskollärare kommer att benämnas som nivå A och 

förskolechef kommer att benämnas som nivå B.  
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Medvetenhet 
Allmänna miljökrav i förskolans verksamhet 

Under rubriken medvetenhet kommer frågan om respondenternas medvetenhet kring allmänna 

miljökrav i förskolans verksamhet att synliggöras. Detta för att sedan kunna gå vidare och 

synliggöra respondenternas medvetenhet kring miljökrav inom förskolans verksamhet riktade 

mot specifikt leksaker.  

Övergripande var svaret inom nivå A att tankarna kretsade kring den fysiska miljö som fanns 

inom förskolans verksamhet, mycket med fokus på material. Material som används 

tillsammans med barnen såsom exempelvis leksaker, pennor, kritor och färger. Dock 

besvarade en respondent att hen tänkte på certifierade saker.  

Saker som vi då har i miljön med barnen ska vara certifierade, att det inte ska vara 

otillåtna plaster eller så, i första hand tänker jag nog på det. (A) 

Jag tänker väl på städningen vad vi ska följa där. (B) 

Däremot som citatet ovan visar låg inom nivå B fokuset mer kring städning och riktlinjer och 

inte lika mycket kring materialet, även om detta också presenterades, dock till en mindre grad.  

 

 

Miljökrav specifikt vad gäller leksaker 

För att lättare kunna belysa deltagarnas medvetenhet fokuserades det sedan på miljökrav inom 

förskolans praktik med inriktning mot leksaker i förskolan. Där framkom det tydligt hos 

samtliga inom nivå A att det saknas kunskap om detta inom verksamheten och att det läggs en 

stor del tillit till leverantörerna av leksakerna. Det nämndes även att så kallad plastbantning 

har varit på tapeten, vilket innebär att plocka undan plastprodukter från verksamheten. Dock 

är detta enligt nivå A långt ifrån praktiskt genomförbart i det stora hela då det upplevs som att 

bland annat tiden till detta saknas. En tidsbrist finns.  

Inom nivå B framkom mer koncentrerat svar, vilket innefattade att miljökraven på leksaker i 

förskolan handlar om hur det påverkar barnen. Påverkan vad gäller inandning och kontakt 

med hud.  

Vi litar ju på… då vi köper våra leksaker så litar vi ju på att de har giftfria leksaker. 

Om vi köper från Brio till exempel så måste vi ju liksom tänka att ja men de säljer ju 

inte det om det inte är giftfritt. (A) 

Sammanfattningsvis menar respondenterna inom de båda verksamhetsnivåerna att det saknas 

kunskap gällande miljökrav kring leksaker.  

 

 

Kännedom  

Följdfrågan på ovanstående gällande miljökrav kring leksaker i förskolan berörde hur 

respondenterna hade fått reda på den kunskap de beskrev. Det visade sig att samtliga inom 

nivå A ansåg att informationen var bristfällig och de var samstämmiga om att den större delen 

av kunskapen hade inhämtats privat, exempelvis via sociala medier, reklam men även i 

kontakt med vänner.  

Det är sånt som jag har snappat upp utifrån. (A) 
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Det framkommer i respondenternas svar att viss information skickats till förskolorna i form av 

utskick med riktlinjer på vilka saker som bör tas bort, däribland hemelektronik, och vad som 

ansågs vara tillåtet att ha kvar inom verksamheten. Det var således ingen inom nivå A som 

nämnde att kunskapen kom från utbildning. Inom nivå B kom kännedomen från information 

och utbildning från miljö- och hälsoskyddsinspektörer, vilka är de som kontrollerar och 

utbildar bland annat förskolechefer inom miljökrav. Detta gäller inom de samtliga tre 

områdena städ, sop- och avfallshantering samt materialfrågan. 

Vi har fått från våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Vi har inom kommunen några 

som både kontrollerar och utbildar oss kring miljökrav. (B) 

 

Samtliga respondenter inom nivå A menar, som nämnt ovan, att mycket av deras kunskap 

kommer utifrån medan nivå B menar att det kommer från information och utbildning som 

fåtts genom arbetet.  

 

 

Förskoleverksamhetens arbete idag 
Arbete med miljökrav  

Under intervjuerna visades en del osäkerhet gällande frågan om hur respondenterna utifrån sin 

arbetsposition arbetar med miljökraven i förskolan idag. Det gemensamma svaret var att hålla 

koll på om plastleksaker eller andra produkter i plast var kladdiga eller om de börjat lukta 

starkt, och i sådana fall kassera dessa. Men gällande den dagliga verksamheten var det ingen 

från nivå A som framträdde och berättade ifall de tillsammans med barnen arbetade med 

denna fråga eller på något annat sätt arbetade aktivt kring frågan.  

Ett önskemål som framkom från nivå A var att istället för leksaker och produkter i plast, 

kunna byta ut det till trä eller tyg då detta menades vara mer hållbart. Sett från miljöaspekten 

menar nivå A att det är positivt med ett sådant byte men att även den ekonomiska aspekten 

spelar en stor roll. Det framkom även här en osäkerhet kring kunskapen om miljökrav inom 

det praktiska arbetet: 

Vi är ju inte experter. (A) 

Inom nivå B presenterades ett praktiskt arbetssätt. Efter utförd informationsutbildning kring 

miljökrav och kemikalier i barns vardag, för nivå B, genomfördes en rensning inom de olika 

verksamheterna år 2015. Där kasserades gammal elektronik, plastleksaker kontrollerades och 

det undersöktes vad det var för innehåll i bland annat lim, färg och pärlor.  

Och då blev det väl en ordentlig rensning kan jag säga. (B) 

Denna rensning, som nivå B nämnde, var ingenting som framkom inom nivå As svar, utan där 

var fokus istället på kunskap och ekonomi.  

 

 

Inköp av nya material i verksamheten  

Idag hanterar nivå A själva inköpen där de vanligtvis har två kataloger att välja ifrån. Dessa 

kataloger kommer från två olika upphandlingsställen. Där försöker de så långt som möjligt 

göra val som är bra för miljön, men det framkommer också att det till stor del är den 

ekonomiska aspekten som avgör. Ekonomin kan enligt respondenterna inom nivå A vara 
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ansträngd på så sätt att de endast har en liten summa som ska räcka till mycket. 

Respondenterna inom nivå A menar också att de ofta redan vid terminsstart beläggs med 

köpstopp, alltså att det endast är det absolut nödvändigaste som får inhandlas. Om det 

exempelvis köps in en dyrare giftfri leksak får det som ekonomisk konsekvens att de får göra 

avkall på någonting annat.  

Och försöka så långt vi är medveten om det att göra ett val som är bra för miljön. Ja 

alltså det är, priset avgör ju också, så då är det ju det. Det måste man vara ärlig att 

säga. Skiljer det för mycket så är det priset som avgör. (A) 

Nivå B bekräftar detta med att inköpen sker på plats inom den dagliga verksamheten. I och 

med att förskoleverksamheten är en offentlig förvaltning görs det upphandlingar kring vad 

som ska köpas in, vilka leverantörer, och detta sker utifrån en upphandlingsbyrå inom 

kommunen.  

Men de har inte riktigt beaktat miljökraven om man säger så, det har vi ju upptäckt. (B) 

Som citatet ovan visar har nivå B däremot upptäckt att dessa upphandlingar inte alltid beaktat 

miljökraven, vilket i sin tur faller tillbaka på nivå A som är de personer som ska beställa 

produkterna.  

För att få bättre syn på om respondenterna känner att de kan påverka, inom bland annat 

materialinköp i förskolans verksamhet, ställdes det en följdfråga till denna del. Följdfrågan 

var: Om du har två liknande leksaker, en är giftfri men dyrare, och den andra är gjort i annat 

okänt material men kostar mindre, känner du att du kan påverka inom organisationen på ett 

sådant sätt att det godkänns att köpa den mer miljövänliga leksaken trots att denna kostar 

mer? Gemensamt för respondenterna i nivå A var att det säkert skulle fungera att få detta 

godkänt, men att de på avdelningen då skulle ha en mindre budget kvar. Detta förklarades på 

så sätt att de inte får en bättre budget endast för att kunna köpa exempelvis giftfria leksaker.  

Ja ja ja, absolut, men då får vi ju också mindre pengar till annat. Så vi får inte mer 

pengar för att vi väljer giftfritt eller vad man ska säga. Och det, ja, det är en avvägning. 

Kan jag väl känna. Och i den aspekten kollar vi inte utifrån miljökrav, om vi känner att 

vi behöver någonting annat. (A) 

Inom nivå B kom svaret att det ofta handlar om den tidigare nämnda pyramiden, 

verksamhetsstrukturen, det är uppifrån som beslut tas som sedan påverkar de som är aktiva 

inom det vardagliga arbetet. Detta styrks i sin tur på det sättet att det finns specifika avtal, det 

blir tidskrävande samt att det leder till lite detektivarbete för de inköpsansvariga på 

avdelningarna. Dock läggs det här, från nivå B, fram ett specifikt önskemål, nämligen att när 

kommunen gör avtal med leverantörer, av exempelvis leksaker, bör denna fråga om miljökrav 

redan vara behandlad.  

Men från våran synvinkel så skulle det vara jättesmidigt om, när kommunen gör avtal 

på leksaker, att det här kravet redan finns! Leksaker som innehåller mjukplast, eller 

doftar väldigt starkt, att det inte är aktuellt. (B) 

Det är mycket uppifrån. (B) 

Sammanfattningsvis så bör miljökravet redan finnas just för att de i nivå A inte ska behöva 

välja mellan en giftfri leksak och en som inte är det. Utbudet som finns att välja mellan ska 

endast bestå av giftfria produkter och leksaker menar samtliga respondenter.   
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Begagnade material i verksamheten  

En fråga som ställdes under intervjutillfällena handlade om huruvida det inom 

verksamheterna finns vuxna saker eller begagnade leksaker som barnen leker med. Exempel 

på sådana vuxna leksaker kan vara skor, väskor eller sjalar. Resultatet av denna fråga var ett 

gemensamt ja från nivå A och nivå B. Det framkommer också att detta inte heller är 

någonting som vanligtvis köps in på de olika avdelningarna, utan detta är någonting som de 

båda nivåerna menar tas med hemifrån. Från både vårdnadshavare och pedagoger. 

De älskar ju att gå runt med väskor och så., så helt klart. Och det är ju sånt som inte vi 

köper in, vi vill inte lägga pengarna på att köpa väskor från en leksakssida, utan det är 

sådant som folk har tagit hemifrån…som vi inte kollar vad det är. (A) 

Inom nivå B framträder också en viss osäkerhet kring dessa typer av leksaker och material, 

just för att de oftast tas med till förskolan från hemmets sfär. Däremot framkommer även en 

förståelse för att detta sker, bland annat på grund av att utklädningskläder som beställs ibland 

är gjorda i annorlunda material och inte är bekväma att använda.  

Och jag har ju definitivt inte koll på vad det är för material eller vad det har använts 

till. Och då ställer man sig ju frågan, var går gränsen? Hur mycket ska vi… självklart 

ska barn inte utsättas för giftiga ämnen, men ja…var går gränsen?  (B) 

Utklädningskläder är ju någonting som barnen gillar [kort tystnad] och de görs i 

väldigt speciella material, som inte känns bekväma när man tar i dem eller luktar på 

dem eller så… Och där kan jag väl också förstå att man, när man plockar hemifrån, att 

man tar hemifrån kanske urväxta kläder eller sånt typ gamla väskor eller så. (B) 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att både vuxna saker inom verksamheten och äldre 

begagnade leksaker tas med hemifrån. Samt att vuxna saker såsom väskor, skor och kjolar 

inom verksamheten är sådant som inte köps in.  

 

Framtiden 
Ambitioner för ett gott miljöarbete i framtiden – utifrån de miljökrav som finns  

Då en av de ställda forskningsfrågorna berörde hur respondenterna önskar att arbeta med 

miljökrav inom förskolans praktik formulerades även en intervjufråga utifrån detta. 

Intervjufrågan var: Hur önskar du att arbeta med miljö och de miljökrav som finns i 

förskolan? Ett genomgripande svar inom nivå A var att det saknas kunskap och information 

inom verksamheterna. Därför framträdde en önskan om att få hjälp med detta, förslagsvis 

genom att få en praktisk genomgång på avdelningen om vilket material och leksaker som är 

bra att ha kvar och vilka som bör kasseras. Även, som tidigare nämnt, var ett önskemål att det 

redan i upphandlingen skulle vara avklarat att de produkter som gick att beställa uppfyllde de 

miljökrav som finns då det saknas kunskap om detta bland nivå A.   

Det är liksom ingen hög nivå på våran kunskap. (A) 

Och det skulle man egentligen önska, vi är ju som så hänvisade till inköp att där är det 

upphandlat och via som en central görs ju alla inköp. Då skulle man redan önska att 

redan där, när kommunerna upphandlar sakerna så har de upphandlat att det är bra 

miljö, alltså att det uppfyller miljökraven redan där. Och att inte vi behöver vara så 

kunniga i det. För det är vi inte. (A) 
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Jag vill ju att allting som finns i den katalogen ska vara miljöcertifierade på något vis. 

För att det inte ska vara någonting farligt. (A) 

Under ett intervjutillfälle med en av respondenterna inom nivå A framträdde även en stark 

önskan om att få ytterligare styrning och en bättre tillsyn uppifrån från nivå B. Respondenten 

inom nivå A menade att det förmodligen skulle bli en annan typ av inspiration ute på 

avdelningarna om det var någon ur nivå B som drev frågan vidare.  

Hur ser det ut? Nu, gå in och göra en kartläggning på varje avdelning. Att rent av 

komma in och se hur det ser ut. Sådär hur ser det ut, hur tänker ni kring det här? Ja för 

då skulle [namn nivå B] kunna se, också vet vi att [namn nivå B] har det mandatet, 

istället att för att som nu så ska vi göra det själv. (A) 

Säg vad du vill [namn nivå B] så gör vi det. (A) 

Nivå B beskrev också att en önskan inför framtiden handlade om styrning uppifrån inom 

organisationen, samt även här påpekades den ekonomiska aspekten. Önskan kring styrning 

uppifrån inom organisationen handlade om att de avtal som upphandlingsansvariga tecknar 

med leverantörer endast ska innehålla sådana produkter som ska vara inom förskolans 

verksamhet. Giftfritt och miljövänligt. Men att det då förändras och blir till en ekonomisk 

fråga. 

Sen är jag fullt medveten om att det säkert finns fler saker vi skulle byta ut, men det blir 

ju då också en ekonomisk fråga, och det är lite synd att man hamnar där. (B) 

 

 

Sammanfattning resultat 
Sammanfattningsvis framkommer det i resultatet att respondenterna har en medvetenhet kring 

miljökrav, men att det är mycket som påverkar hur det i praktiken går att använda. En aspekt 

som framkom i resultatet handlar om den ekonomiska aspekten, som påverkar 

respondenternas agerande kring miljövänliga leksaker, både vad gäller nya inköp och 

begagnade saker som tas med hemifrån.  

Det framkom även en stark önskan om mer kunskap och tydlighet, från de båda 

verksamhetsnivåerna, detta då mycket av styrningen upplevs komma uppifrån men landar hos 

de som arbetar praktiskt inom förskolans dagliga verksamhet. Därmed innebär det att de 

verksamma inom den praktiska förskoleverksamheten idag har ett stort ansvar, ett ansvar som 

de kanske inte har rätt kompetens för.  

 

 

  



 15 

Analys 
Inom denna del kommer resultatet analyseras tillsammans med tidigare forskning som 

presenterades i bakgrundsdelen, i relation till studiens syfte. Som nämnt i inledningen var 

syftet med denna studie att synliggöra vilken medvetenhet det finns kring miljökrav inom två 

av förskolans olika verksamhetsnivåer –förskolechef och förskollärare, inom en kommundel i 

en kommun i norra Sverige.  

 

Otydlig ansvarsfördelning 
Resultatet i denna studie visar som nämnt att det finns en otydlighet kring vems ansvaret är, 

då nivå A menar att ansvaret ligger hos tillverkarna, och nivå B menar att det handlar om att 

göra rätt val redan vid upphandling. 

 

Samtliga respondenter uttrycker att mycket av riktlinjer och liknande kommer uppifrån, men 

landar på de som arbetar inom den faktiska verksamheten. Som tidigare nämnt kan förskolans 

organisation liknas vid en pyramid, uppifrån och ned: för- och grundskoleledare, förskolechef 

och sedan förskollärare. Det är förskollärarna som arbetar och har daglig kontakt med 

vårdnadshavare och barn samt att de är ansvariga för det pedagogiska arbetet inom förskolans 

verksamhet. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016b) nämner bland annat följande om 

specifikt det pedagogiska arbetet inom förskolan: ”Förskollärare ska ansvar för att 

verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter 

och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas” (Skolverket, 2016b, 15). 

För att exempelvis se förutsättningarna och kunna genomföra aktiviteterna inom förskolan 

krävs det ofta leksaker och material. Gärna med så kallade bra leksaker. Med bra leksaker 

menas här i studien de leksaker som inte innehåller exempelvis plast med ftalater som kan 

vara hormonstörande eller framkalla allergier (Forsberg, 2014; Braun, Sathyanarayana & 

Hauser, 2013; Henriksson, 2012).  

 

Resultatet i denna studie visar som nämnt att det finns en otydlighet kring vems ansvaret är. 

Var ligger då ansvaret? Detta resultat kan tolkas i relation till Björklund (2014) som 

framhäver att de strävansmål i förskolans läroplan inte är till den största hjälpen när det 

kommer till arbete med hållbar utveckling, miljökrav och miljögifter i leksaker. Det är lätt att 

läsa förskolans läroplan men det är svårare att agera efter den i praktiken, då de strävansmål 

som finns där är öppna för egen tolkning. En annan svårighet som Sheridan, Sandberg och 

Williams (2011) lyfter fram i sin studie om förskollärarkompetens i förskolan är att 

förskollärares ansvar har förändrats. Detta har skett i och med samhälleliga förändringar och 

de ändrade föreställningar om vad barn kan och behöver (Sheridan, Sandberg & Williams, 

2011). Det innebär således att de verksamma förskollärare som arbetar inom förskolan idag 

har högre krav på sig. Vad kan det då innebära inom arbetet med miljökrav och giftiga 

leksaker?  

 

Medvetenhet – men brist på kunskap 
Studien visar att det verkar finnas en medvetenhet bland de olika verksamhetsnivåerna men 

att det också verkar saknas kunskap. Nivå A menar i resultatet av denna studie att mycket av 

det dagliga praktiska arbetet hamnar på dem då de ska välja vad som köps in och att de 

därmed också har ansvaret att de leksaker som köps in håller den standarden som önskas för 

barnen inom verksamheten. Ingenting ska vara direkt skadligt eller kunna påverka barnen på 

ett skadligt sätt. Dock presenteras studier som visar att förskollärare idag upplever en hel del 

brister inom arbetet med giftfria leksaker (Andersson, 2017). Dessa brister är som tidigare 

nämnt tid, kunskap, ekonomi och svårighet att hitta andra alternativ (Andersson, 2017). Det 
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framkommer också i resultatet att nivå A anser att det inte bör vara på detta sätt. ”Det är 

liksom ingen hög nivå på våran kunskap”, ”Vi är inga experter” (Nivå A). Således verkar det 

saknas kunskap. Om denna kunskap bör finnas inom nivå A kan det behövas vidareutbildning 

inom detta. En vidareutbildning som i denna studie framkommit verkar finnas inom nivå B. 

Efter genomförd utbildning menar nivå B att ”det blev en ordentlig rensning” bland 

leksakerna ute i verksamheten. En rensning som ingen av respondenterna inom nivå A 

nämnde någonting om trots att denna ska ha ägt rum relativt nyligt, år 2015.Här är det därför 

lämpligt att presentera ett svar till den fjärde forskningsfrågan: nämligen att det speciellt inom 

nivå A önskas kunskap, gärna i form av vidareutbildning. 

 

 

Barns leksaker – en livsviktig fråga 

I bakgrunden beskrivs hur vanligt förekommande det är med plast och det giftiga ämnet 

ftalater i barns leksaker och material i barns närhet. Resultatet i denna studie indikerar 

förekomst av giftiga ftalater i förskolans verksamhet och därmed också den akuta och hotande 

situation som barnen inom förskolans verksamhet utsätts för. Dessa nämnda ftalater blev 

relativt sent förbjudna inom EU, vilket gör att det inom förskolan kan finnas mängder av 

leksaker som innehåller detta gift. Åtta år innan den rensning som nivå B nämner, se i 

resultatdelen, år 2007 blev nämligen produktion av produkter, ämnade för barn, som innehöll 

skadliga ftalater förbjudna inom EU (Kemikalieinspektionen, 2016). Däremot betyder inte det 

att alla skadliga ämnen inom förskolans leksaker är borta. Leksaker som köptes in längre 

tillbaka i tiden eller i leksaker och produkter som tagits med från hemmet till förskolan kan 

dessa skadliga ftalater fortfarande finnas.  

År 2014 gjordes en intervju med Ethel Forsberg, före detta generaldirektör för 

Kemikalieinspektionen och författare till boken Makt, plast, gift & våra barn (2014), där det 

framkom att om en mätning skulle ske i våra kroppar så skulle vi där finna ämnen som redan 

på 1970-talet var förbjudna (UR-Play, 2014). Så pass länge kan vissa ämnen leva kvar i våra 

kroppar. Att produktion av produkter som innehöll skadliga ftalater förbjöds 

(Kemikalieinspektionen, 2016) var självfallet ett stort steg fram, men problemet med skadliga 

ftalater inom förskolans verksamhet försvinner inte där. I resultatet framkom det att många 

inom nivå A, på grund av både ekonomiska brister inom verksamheten men även kanske brist 

på kunskap och medvetenhet, tar med produkter hemifrån. Det rör sig om bland annat 

leksaker för barn men också vuxna saker såsom väskor, kjolar och liknande. Inom nivå B 

fanns vetskapen om att detta förekommer och därmed också en osäkerhet då de inte kan 

undersöka produkternas ursprung eller innehåll. Detta tyder på att det kanske brister när det 

gäller kunskap men att det finns en medvetenhet.   

 

Förordningar och uppföljning av miljökrav i förskolan 
Det finns flertalet förordningar som styr produktion och distribution av just plastleksaker och 

tre av dessa är Reach EU:s kemikalieförordning (Kemikalieinspektionen, 2015), den 

handlingsplan som Kemikalieinspektionen tillsammans med Sveriges regering har utarbetat 

(Kemikalieinspektionen, 2014) samt de 16 miljökvalitetsmål som Sveriges Riksdag 

tillsammans med Naturvårdsverket har beslutat om (Naturvårdsverket, 2013). Enligt 

Kemikaliestrategin (Miljö- och hälsoskydd, 2014) arbetas det för att minska farliga ämnen där 

barn vistas, som exempelvis förskolor men att det krävs mer arbete för att kunna nå 

miljömålet om en giftfri miljö. Således kommer Västerbottens läns miljömål för en giftfri 

miljö inte att uppnås till år 2020 (Naturvårdsverket, 2016). Det framkommer även i 

Kemikaliestrategin (Miljö- och hälsoskydd, 2014) att man vill föregå med gott exempel vad 
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gäller upphandling, genom att ”göra medvetna val vid upphandling” (Miljö- och hälsoskydd, 

2014, 7). Dock framkommer det i resultatet av denna studie att deltagande inom nivå B anser 

att det ännu inte görs medvetna val inom upphandling och undrar därför om det kan det 

handla om en ekonomisk aspekt.  

 

 

Sammanfattning analys 
Sammanfattningsvis framkommer det i ovan nämnda analys att bakgrunden och resultatet mer 

eller mindre stämmer överens. Mycket styrning upplevs komma uppifrån vilket verkar 

frambringa en otydlig ansvarsfördelning. Medvetenheten finns där hos respondenterna, men 

enligt dem själva så saknas kunskap. Slutligen synliggörs det att utifrån bakgrund samt 

resultatet i denna studie att miljön inom förskoleverksamheter kanske inte är så bra, bland 

annat på grund av valet av leksaker.  
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Diskussion 

Denna diskussionsdel är uppdelad i två underrubriker: resultatdiskussion samt 

metoddiskussion. För att kunna se närmare på hur studien besvarat syftet och de tidigare 

ställda frågeställningarna kommer här en upprepning av dessa: Syftet med detta arbete var att 

synliggöra vilken medvetenhet det finns kring miljökrav inom två av förskolans 

verksamhetsnivåer –förskolechef och förskollärare inom en kommundel i en kommun i norra 

Sverige. För att vidare kunna undersöka detta tog jag hjälp av följande frågeställningar: 

1. Vilken medvetenhet har respondenterna vad gäller miljökrav inom förskolans verksamhet? 

2. Vilken medvetenhet har respondenterna vad gäller miljökrav inom förskolans verksamhet 

med fokus på leksaker? 

3. Skiljer sig medvetenheten i de olika verksamhetsnivåerna? 

4. Hur önskar respondenterna att arbeta för en god miljö i relation till miljökraven? 

   
 

Resultatdiskussion  
Kan det vara svårt för förskolornas verksamhet att uppnå miljökraven och arbeta för en bra 

miljö inom förskolan när inte de nämnda miljömålen uppfylls? Vidare är brister ett vanligt 

förekommande ord för respondenter inom nivå A vad gäller medvetenhet kring frågor som rör 

miljökrav och miljögifter. Även inom nivå B nämns detta men inte i samma utsträckning. 

”Och då ställer man sig ju frågan, var går gränsen? Hur mycket ska vi…självklart ska barn 

inte utsättas för giftiga ämnen, men ja, var går gränsen?” (Nivå B).   

 

Det mest framträdande resultatet i denna studie handlar om att förskollärarna uttrycker en 

stark önskan om mer kunskap och tydlighet. Samtliga respondenter inom nivå A och nivå B 

pekade uppåt och således indikerar denna studie en otydlig ansvarsfördelning. Nivå A menade 

att de var i behov av styrning och kunskap uppifrån, medan nivå B önskade att det redan i 

upphandlingen vad gäller leksaker ska vara klart med de miljökrav som finns, men även att de 

får mycket riktlinjer ovanifrån. Däremot landar vad jag själv anser vara ansvaret i praktiken 

hos de som arbetar på golvet, alltså förskollärarna. De som är i daglig kontakt med dessa 

produkter och leksaker och använder dem tillsammans med barnen, trots den brist på kunskap 

som de uttrycker.  

 

När jag påbörjade denna studie såg jag en relativt tydlig bild framför mig om hur ansvaren 

inom förskolans verksamhet var uppdelade gällande dessa frågor kring miljökrav, detta 

utifrån vad jag tagit till mig under min förskollärarutbildning vid Umeå Universitet. Jag 

upplevde det enkelt att säga var ansvaret låg men däremot betydligt svårare att i praktiken 

peka ut det. Under intervjutillfällena framkom det främst från respondenterna i nivå A att de 

och många andra förskollärare känner en tidsbrist med vad de gör inom verksamheten. Det är 

så att säga många bollar att hålla i luften samtidigt. Därför menar jag att ansvaret för den 

praktiska miljön, de produkter och leksaker som finns inom förskolan, borde landa på 

förskolechefen. I detta resonemang dyker det dock fort upp käppar i hjulet, nämligen det att 

som det ser ut idag verkar inte förskolecheferna ha tid att vara aktiva inom den dagliga 

verksamheten. Det hör inte till vanligheten att de är på avdelningarna och kollar på vilka 

produkter och leksaker som finns där. Detta synliggjordes även i resultatet av denna studie, i 

form av att nivå B nämnde stolt att en stor rensning hade skett inom verksamheterna. En 

rensning som inte en enda av respondenterna inom nivå A ens nämnde någonting kring. En 
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fråga som då väcks är, kan denna rensning, kraftansträngning, från nivå B gått obemärkt förbi 

nivå A, alltså utan deras deltagande? Och därmed också utan att de fick ytterligare kunskap, 

den kunskapen som nivå B genom utbildning hade fått?    

 

Metoddiskussion 
Utgångspunkten i denna studie var som tidigare nämnt att synliggöra vilken medvetenhet som 

fanns kring miljökrav, och därmed upplevdes valet av en kvalitativ intervju som ett bra val. 

Även valet att ha färdiga och fasta frågor till respondenterna, såsom inom den strukturerade 

intervjun, upplevdes som positivt då det gick att jämföra respondenternas olika svar med 

varandra (Johansson & Svedner, 2010). Då den givna tidsramen för hela studien var bestämd 

på förhand valdes en mindre mängd respondenter än vad som initialt önskades. Utöver detta 

valde respondenten inom nivån för- och grundskoleledare att inte delta, vilket smalnade av 

studien ytterligare. Däremot anser jag att de deltagande respondenterna, trots att de var få i 

antalet, gav en förvånansvärt gemensam och tydlig bild kring medvetenhet. Däremot behövs 

för- och grundskoleledarens deltagande vid en större och mer övergripande kartläggning. 

Bakgrundsdelen som belyser tidigare forskning skrevs och bearbetades efter genomförda 

intervjuer och analys av dessa på grund av att den inte skulle påverka intervjufrågorna, 

intervjutillfället eller i den efterkommande analysen av respondenternas svar. Å andra sidan 

lästes mycket litteratur innan intervjutillfällena med respondenterna för att veta vad för sorts 

frågor och följdfrågor som kunde vara relevanta att ställa för att i sin tur kunna synliggöra 

medvetenheten. Under samtliga intervjutillfällen fick jag och respondenten sitta ostört, vilket 

var den största anledningen till att vi höll intervjuerna i ett avskilt rum på respektive 

respondents arbetsplats. Den förste av respondenterna syntes bli lätt spänd då jag under 

intervjutillfället plockade fram diktafonen som skulle spela in intervjun. Detta tog jag med 

mig till nästkommande intervjuer och försökte då undvika att lägga på fokus på att intervjun 

skulle spelas in. Diktafonen plockades fram tillsammans med papper och penna och lades 

sedan ledigt på bordet mellan mig och respondenten. Detta upplevde jag gav en tryggare 

atmosfär.  

I bearbetningen av resultatet fann jag det svårt att i början fokusera på kärnan i materialet på 

grund av att jag blev för styrd i de färdiga intervjufrågorna och dess uppdelning. Allteftersom 

tiden gick lossnade detta dock mer och mer, och jag kunde tolka respondenternas intervjusvar 

på ett annat sätt då jag försökte att glömma bort formuleringarna på intervjufrågorna och dess 

uppdelning. 
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Slutsatser och vidare forskning 

Slutsatser 
Jag hoppas att du som läser denna studie har fått en ökad medvetenhet kring miljögifter i 

allmänhet, miljögifter i plast i synnerhet eller miljökrav, oavsett om du arbetar inom 

förskolans verksamhet på något sätt eller om du endast är intresserad av dessa frågor och 

funderingar.  

För att kunna se närmare om denna studie besvarat det tidigare ställda syftet och 

frågeställningar så kommer här en upprepning av dessa. Syftet med denna studie var alltså att 

synliggöra vilken medvetenhet det finns kring miljökrav inom två av förskolans 

verksamhetsnivåer –förskolechef och förskollärare inom en kommundel i en kommun i norra 

Sverige. För att jag skulle kunna undersöka detta närmare hade jag fyra frågeställningar till 

min hjälp. Dessa fyra frågeställningar var följande: 

1. Vilken medvetenhet har respondenterna vad gäller miljökrav inom förskolans verksamhet? 

2. Vilken medvetenhet har respondenterna vad gäller miljökrav inom förskolans verksamhet 

med fokus på leksaker? 

3. Skiljer sig medvetenheten i de olika verksamhetsnivåerna? 

4. Hur önskar respondenterna att arbeta för en god miljö i relation till miljökraven? 

 

Jag upplever att jag i denna studie har kunnat besvara dessa frågeställningar, och därmed 

också synliggjort syftet. En medvetenhet finns, en stor sådan, även om det i grund och botten 

handlar om en brist på kunskap och tydlighet. Min tanke är, med denna studie som bakgrund, 

att det krävs ett tydligt samarbete inom de olika verksamhetsnivåerna inom förskolan idag. De 

båda verksamhetsnivåerna som var delaktiga i denna studie har någonting att tillföra den 

andre.  

Även om denna studie är relativt liten anser jag att dess kvalitativa resultat kan återfinnas i 

liknande situationer och i andra verksamheter än den undersökta.  

 

Vidare forskning 
Då dessa frågor och detta område är så pass viktiga för alla barn inom förskolans verksamhet 

anser jag att vidare forskning är angeläget och ofrånkomligt. Om dessa frågor och detta 

område däremot negligeras så kan det, som framkommit i studien, uppstå problem. 

Vidare hade det varit intressant att undersöka dessa frågor över ett större antal respondenter, 

då även för- och grundskoleledaren inkluderat, för att se om svaren skiljer sig mer och om det 

eventuellt blir annorlunda svar beroende på geografisk plats. 
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Bilagor 

  

Bilaga 1 – Missivbrev 
 

Hej, 

Jag heter Åsa Zetterlund och jag läser min sista termin på förskollärarutbildningen på Umeå 

Universitet och ska nu skriva mitt examensarbete. Jag är intresserad av att undersöka 

förskolans verksamhet med fokus på miljökrav, och då särskilt leksaker. Som verksam 

pedagog, rektor eller skolledare är du en viktig källa för mitt arbete i att öka kunskapen om 

detta aktuella område.  

Därför undrar jag om du har möjlighet att ställa upp på en kortare intervju?  

 

Jag tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att ditt 

deltagande är frivilligt och om du skulle vilja så kan du när som helst avbryta deltagandet. 

Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, jag kommer inte använda ditt namn, 

ålder eller dylikt, och resultatet kommer enbart att användas inom detta examensarbete. Den 

inspelade intervjun kommer endast höras av mig och därefter raderas.  

 

Om du önskar så kan du efter arbetet är godkänt få ett eget exemplar.  

Vid frågor eller dylikt så är det bara att du kontaktar mig för ytterligare information. 

 

Tacksam för svar!  

Med vänliga hälsningar 

 

Åsa Zetterlund 

asa_zetterlund@hotmail.com  

070 68 XX XXX 
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Bilaga 2 – De fasta intervjufrågorna 

 
Denna intervju är indelad i tre delar: medvetenhet, hur ser det ut idag, samt framtiden. 

 

Medvetenhet 

1. Vad vet du om olika miljökrav?  

2. Vad känner du till om förskolans miljökrav och då särskilt vad som gäller kring leksaker?  

3. Hur har du fått kännedom om detta?  

 

Hur ser det ut idag 

1. Utifrån din position – hur arbetar du idag med miljökraven? 

2. Känner du till om materialet som finns i verksamheten till största del är äldre än från 2009? 

3. Utifrån din position – vilka möjligheter att påverka material och leksaker anser du att du 

har? 

 

Framtiden 

1. Om du fick önska – hur skulle du vilja arbeta med miljön och de miljökrav som finns i 

förskolan?  

 

Tack för att du tog dig tid att bidra till denna undersökning!  
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