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Abstract 

This study handles the question about the level of plastics in Skövde municipality preschools. 
It regards plastics in toys, in the preschool kitchen and in the eating facilities. Some of these 
artefacts might contain some harmful chemical substances. In the preschool area there are 
several different items on a small surface, and thereby a high level of chemicals. Children 
have a higher risk of sensitivity, since their bodies are under development, and will keep de-
veloping functions and essential organs during the childhood. The purpose of this study is to 
see how conscious the preschool principals are, regarding the dangerous chemicals which may 
leak from plastics and if there using plastic toys and what material food and drink served 
on/in during the daily teaching activities in the Municipality educational preschools of 
Skövde.  
 
The analysis has its grounds in a quantitative method, where a web based survey has been 
used, and sent by email to all the preschool principals in the municipality of Skövde. The 
survey questions focus on the prevalence of plastic toys and the use of plastic plates and cups 
in early childhood education. 25 pieces of questionnaires was sent out which 6 of them were 
answered. Most preschools in Skövde are operated by the municipality, but there are a few 
privatley operated preschools. All of which are considered in this study, as well as the fact 
that some preschools have a certain pedagogical view. The survey showed that most of the 
repliants use plastic mugs and plates in their preschools. On half of the respondents 
kindergartens have deliberately opted out of soft plastic, but in all kindergartens, there are 
hard plastic toys. 
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den 
  



Sammanfattning 

Denna studie behandlar frågeställningen om hur det ser ut på förskolorna i Skövde kommun 
gällande om det är vanligt förekommande med plastutrustning i förskolornas kök och plast i 
leksaker i verksamhetens inomhusmiljö. Dessa föremål innehåller mer eller mindre av olika 
kemikalier. I förskolemiljön finns många olika föremål på en liten yta och därmed många 
olika kemikalier. Barn är extra känsliga för kemikalier eftersom deras kroppar utvecklas och 
fortsätter att utveckla funktioner och viktiga organ under hela uppväxten. Syftet med studien 
är att se hur medvetenheten på förskolorna ser ut kring faran med kemikalier som kan läcka 
från plast och om det förekommer mycket plastleksaker samt vad mat och dryck serveras på/i 
inom Skövde kommuns pedagogiska förskoleverksamhet.  
 
Undersökningen bygger på en kvantitativ metod där man använt en webbaserad enkät som 
skickats ut till alla förskolechefer i Skövde kommun. Frågorna i enkäten koncentrerar sig 
kring förekomsten av plastleksaker och användandet av plasttallrikar samt muggar i 
förskoleverksamheten. Det skickades ut 25 stycken enkäter varav 6 stycken besvarades. De 
flesta förskolor i Skövde drivs i kommunal regi, men ett tiotal drivs i privat regi. Detta tas det 
ingen hänsyn till i studien, och inte heller på om någon förskola har någon speciell 
pedagogisk inriktning. Det visade sig att av de som svarat på enkäten hade de flesta 
plasttallrikar och plastmuggar i köken. På hälften av respondenternas förskolor har man 
medvetet valt bort mjukplast men på alla förskolor förekommer det hårda plastleksaker. 
 
 

Nyckelord 
Barn, plast, hormonstörande ämnen, kommun, förskola, inomhusmiljö, kemikalier, damm, 
cancer, astma, allergier, Skövde, tallrikar, muggar, leksaker 
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1. Inledning 
 
Plast i produkter på förskolan är ett brett ämne. Plast finns i varor och produkter överallt 
omkring oss men denna studie är fokuserad på hur plastrika förskolor är inomhus gällande 
leksaker och vad maten förvaras i och serveras på i köken. Forskning visar på att miljöer där 
barn vistas mycket exempelvis förskolan, har högre halter av exempelvis hormonstörande 
kemikalier än andra inomhusmiljöer (Kemikalieinspektionen, 2013). Detta på grund av att det 
finns mycket saker på liten yta (Kemikalieinspektionen, 2011b). Människor är generellt 
inomhus en stor del av sin tid och luften är ofta flera gånger mer förorenad inomhus än 
utomhus (Socialstyrelsen, 2006). Barns kroppar är under utveckling och ska fortsätta utveckla 
viktiga organ och funktioner ända upp till vuxen ålder. Detta gör att de är särskilt utsatta. 
Dessutom utsätts barn för mer kemikalier än vuxna på grund av deras lekbeteende och genom 
att nyfiket utforska genom att smaka och suga på saker utan erfarenhet att avgöra vad som är 
farligt eller inte (Kemikalieinspektionen, 2011a). Barn får i sig mer kemikalier per kilo 
kroppsvikt än vuxna eftersom de äter, dricker och andas mer i förhållande till vuxna 
(Forsberg, 2014). 
 
Som förskolelärarstudent har jag haft förmånen att vara ute på olika förskolor i Skövde 
kommun där jag bor. Många av de förskolor som jag har haft min VFU (verksamhetsförlagd 
utbildning) på, och även jobbat i, har leksaker och byggmaterial som är tillverkade i plast. 
Klassiska träleksaker som exempelvis klossar, pussel och tågbanor har bytts ut till liknande 
leksaker men som är tillverkade i mjuka och hårda plastmaterial. Det förekommer ärvda 
leksaker, ofta i plast som kommer från äldre institutioner som lagts ned. Köken på förskolorna 
använder sig mestadels av tallrikar och muggar av plast. Om man tittar i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2010) står det att förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö och god omsorg. 
Detta tycker jag stämmer dåligt med de erfarenheter av plastrika miljöer jag själv har sett när 
jag varit ute i olika pedagogiska verksamheter. Jag vill ta reda på hur det ser ut i hela 
kommunen och hur förskolecheferna tänker kring detta. Eftersom man skall följa förskolans 
läroplan oavsett om förskolan drivs i kommunal eller privat regi läggs det ingen fokus på det i 
denna studie.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att behandla frågeställningen om hur det ser ut på förskolorna i 
Skövde kommun gällande om det är vanligt förekommande med plastfat/plastmuggar i 
förskolornas kök och leksaker av hårdplast/mjukplast i verksamheten. Detta har jag valt att 
fokusera på och väljer bort material i själva förskolebyggnaden som exempelvis tapeter, 
klister och golvmattor.  Syftet är också att se om förskolecheferna anser att man i den 
pedagogiska verksamheten är medveten om eventuella faror med plast som kan läcka 
kemikalier och hur man förhåller sig kring det. 
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1.1.1 Frågeställningar 
 

Ø Hur vanligt förekommande är plastleksaker i Skövde kommuns förskolor? 
Ø Hur vanligt förekommande är det att barnen serveras mat och dryck på plasttallrikar 

och i plastmuggar i Skövde kommuns förskolor? 
Ø I hur stor utsträckning är förskolecheferna medvetna om riskerna med plast som kan 

läcka kemikalier på förskolorna?  
Ø Vilket förhållningssätt har förskolecheferna till plast som kan läcka kemikalier? 
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2. Forskning- och litteraturbakgrund 
 
Studier visar att plast kan läcka hormonstörande kemiska ämnen, speciellt vid värme 
(Naturskyddsföreningen, 2014). Många av ämnena som läcker ut från plast är bevisat farliga, 
andra misstänker man är farliga och vissa ämnen har man ingen aning om hur de påverkar oss. 
Exempel på kemiska ämnen är ftalater, bisfenol A och flamskyddsmedel 
(Naturskyddsföreningen, 2014). Miljökemiprofessor Åke Bergman skriver i rapporten 
Endocrine Disrupting Cemicals (2012) att man nu kan se ett starkt samband mellan 
hormonstörande kemikalier och flera av våra vanligaste folksjukdomar. Plastkemikalier sprids 
genom bland annat damm och i Naturskyddsföreningen (2014) beskrivs att barn både andas 
och förtär damm eftersom de vistats nära golv och ofta har plastleksaker i munnen. Barns hud 
är tunnare och kroppsytan i förhållande till kroppsvolym är större än vuxnas. Därmed är barns 
potentiella hudupptag större än för vuxna av exempelvis damm. Vi kan alltså få i oss 
kemikalier när vi andas, äter eller rör vid plastmaterial (Shu, 2014 & Naturskyddsföreningen, 
2012). Man kan skilja på plast som är tillverkat före år 2007 och den som är tillverkad efter år 
2007. Ftalaterna DEHP, DBP och BBP är förbjudna i alla leksaker och barnavårdsartiklar 
avsedda för barn upp till 14 år genom ett EU-gemensamt förbud som gäller sedan den 16 
januari 2007. Ftalaterna DINP, DIDP och DNOP är dessutom förbjudna i sådana leksaker och 
barnavårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen. Förbudet gäller såväl leksaker och 
barnavårdsprodukter som tillverkats i Sverige eller ett annat EU-land som de som förts in i 
EU-området efter detta datum (Miljöförvaltningen, 2008). 
 
2.1 Ftalater  
 
Ftalater är en grupp ämnen som används som mjukgörare i många olika sorters 
plastprodukter, bland annat golvbeläggningar, skor och mjuka plastleksaker 
(Kemikalieinspektionen, 2016). Vissa ftalater är hormonstörande även i mycket låga halter 
och kan påverka fortplantningsförmågan (Naturskyddsföreningen, 2012 & Bergman, 2012). 
Vissa ftalater kan kopplas till diabetes, allergier, astma och cancer (Klar, Gunnarsson, 
Prevodnik & Dahl, 2012 & Naturskyddsföreningen, 2014). Ftalater tas upp av människa och 
miljö eftersom Ftalaterna inte är kemiskt bundna till plaster och sprids lätt 
(Naturskyddsföreningen, 2012). De kan tas upp indirekt genom exempelvis födan och genom 
direktkontakt (Naturskyddsföreningen, 2012 & Kemikalieinspektionen, 2016). 
 
2.2 Bisfenol A 
 
Bisfenol A kan man få i sig via exempelvis mat- eller dryckeskärl framställda av 
polykarbonatplast som är vanligt i plasttallrikar (Naturskyddsföreningen, 2014). Bisfenol A 
används bland annat vid tillverkningen av polykarbonatplast och epoxiplast och kan finnas i 
konservburkar och plastprodukter. Det kan också användas i plastflaskor och matlådor. Även i 
termopapper som används som kvitton kan det finnas Bisfenol A (Kemikalieinspektionen, 
2014, 2016). Bisfenol A är faroklassificerad enligt EG förordning nr1272/2008 för 
hälsoeffekter och kan orsaka allvarliga ögonskador, hudreaktioner, irritera luftvägarna, 
misstänks vara hormonstörande, skada fortplantningsförmågan och ge fosterskador (EG, 
2008). Bisfenol A är förbjudet i nappflaskor i hela EU och i Sverige gäller också förbudet i 
matförpackningar för barn upp till 3 år. Bisfenol A påträffas i nästan alla urin- och blodprover 
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från människor. Det tyder på att de flesta av oss hela tiden får i oss låga doser av ämnet 
(Kemikalieinspektionen, 2014, 2016). 
 
2.3 Flamskyddsmedel  
 
Flamskyddsmedel används för att minska risken för brand och spridningen av bränder. 
Textilier och möbler är exempel på produkter som kan vara behandlade med 
flamskyddsmedel. Det finns flera olika sorters flamskyddsmedel, bland annat bromerade 
flamskyddsmedel vilka har påvisats i blod och bröstmjölk (Kemikalieinspektionen, 2014, 
2016). Professor Bernt Jones vid Sveriges Lantbruksuniversitet gjorde en studie över hur 
mycket flamskyddsmedel katter har i blodet. Nivåerna var skyhöga och han konstaterade att 
katterna var ”flamsäkra”. Små barn rör sig i samma miljöer som katterna, de kryper på golv 
där damm, småprylar och elsladdar ligger. Dessutom slickar de och tuggar på allt. Om 
katterna är ”flamsäkra” är våra små barn troligen det också (Jones, Lindquist & Bergman. 
2009). Många flamskyddsmedel har man otillräcklig kunskap om, men man vet att en del kan 
vara skadliga för miljö och hälsa, bland annat på grund av dess svårnedbrytbarhet 
(Kemikalieinspektionen, 2016). I Sverige tillverkas inte bromerade flamskyddsmedel men det 
kommer in med importerade produkter (Livsmedelsverket, 2016). 
De flests bromerade flamskyddsmedel samlas i fettvävnaden och de bryts ned långsamt och 
finns därför kvar länge i kroppen (Kemikalieinspektionen, 2016 & Livsmedelsverket, 2016). 
Än så länge vet man ganska lite om hur flamskyddsmedel påverkar människor och djur men i 
djurförsök har det visat sig påverka sköldkörteln och ökat risken för cancer 
(Livsmedelsverket, 2016). 
 
2.4 Alternativ 
 
Det finns många fördelar med plastprodukter som motiverar användandet. Exempelvis är 
materialet lätt, smidigt att göra rent, låg ljudnivå och hållbart, för att nämna några av dem. År 
2013 gjorde Naturskyddsföreningen en undersökning som omfattade totalt 129 förskolor i 41 
olika svenska kommuner där resultatet visade att 57,1 % av förskolorna använde sig av 
plasttallrikar (Naturskyddsföreningen, 2013). I denna studie ingick inte Skövde kommun. För 
att undvika och minimera risken för läckande kemikalier kan man använda märkta 
plastprodukter. Men man ska vara medveten om att en vara kan uppfylla alla lagliga krav, 
vara godkänd och klara uppställda gränsvärden men ändå innehålla farliga ämnen 
(Länsstyrelsen, 2014). Eftersom man inte känner till alla ämnen och vilka som är skadliga för 
kroppen kan man inte säga att det finns plaster som är riskfria men det finns bättre och sämre 
alternativ (Naturskyddsföreningen, 2014). 
 

 
Symbolen ”Glas & Gaffel” försäkrar att produkten är lämplig för kontakt med livsmedel. 
Materialet i produkten får heller inte påverka livsmedlets smak eller färg. Det är en EU-
förordning som styr hur märkningen får användas (Livsmedelsverket, 2016). Det är European 
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Food Safety Authority som utvärderar och godkänner att märkningen används på produkten 
(EFSA, 2016).   
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Undersökningens teoretiska utgångspunkt grundar sig i positivism. Positivism är en filosofisk 
teori, vetenskapsteori och allmän livssyn enligt vilken endast det säkert påvisade kan ligga till 
grund för bedömningar av vad som är sant och riktigt (Natur & kultur, 2016).  
Begreppet teori förekommer i många sammanhang exempelvis deskriptiva teorier som 
beskriver hur någonting faktiskt är och normativa teorier som beskriver hur något bör vara. 
Det är viktigt att det finns en tydlig koppling mellan de teoretiska resonemangen och 
forskningen. Det finns mycket beprövad teori exempelvis som beskrivs i Bjereld, Demker, & 
Hinnfors, (2009) att man vet att vatten blir till ånga (gasform) när den hettas upp och den 
kunskapen ledde till att ångmaskinen uppfanns. En bra teori är bara bra i den meningen att 
den är användbar, vilket innebär att den ska utesluta en del möjligheter och förutsäga andra.  
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
 

4.1 Metod 
Kvantitativa metoder är bra om man är intresserad av antal, mönster eller olika samband 
(Bjereld, m.fl. 2009). Därför är enkät som metod bra i denna undersökning och enkäter har 
skickats ut till förskolecheferna i Skövde kommun. Avsikten är att respondenterna får vara 
anonyma eftersom detta kan generera i fler ärliga svar enligt Bryman (2011). Med enkäter kan 
man få svar av ett stort antal individer. Det är en datainsamlingsmetod som ger möjligheter till 
insamling av förekomst, uppfattningar och synpunkter kring en begränsad frågeställning 
(Arnqvist, 2013). I en kvantitativ metod som enkät bör man vara medveten om att alla som 
fått enkäten inte kommer att svara. Respondenterna har ingen som kan hjälpa dem att fylla i 
svarsalternativen. Detta innebär att det ställer krav på enkätens frågeformuleringar. Enkäten 
bör vara informativ och lätt att förstå samtidigt bör den inte innehålla för mycket information 
och för många frågor då respondenterna lätt kan tröttna och välja att inte fylla i alls (Bryman 
2011). Man bör också tänka till kring ”Öppna frågor” vilket i och för sig ger stor variation 
men dessa ska hinna summeras och analyseras inom studiens tidsram. Eftersom avsikten i 
denna studie inte var att besöka förskolorna och inventera så måste man vara medveten om att 
den data som inkommit  inte visar hur det faktiskt är utan hur förskolecheferna uppfattar hur 
det är. Frågorna på enkäten framtogs genom en granskning av andra forskningar och denna 
studiens frågeställning. Exemplen på olika leksaker i frågeställningarna fick jag med hjälp av 
Naturskyddsföreningen (2012) och Forsberg (2014). 
  
4.2 Urval 
Undersökningsområdet är koncentrerat till Skövde kommun och att genom förskolecheferna 
få en bild av hur det ser ut med plastleksaker och plasttallrikar/plastmuggar i den pedagogiska 
verksamheten med barn. Att välja förskolecheferna som respondenter genererar ett problem. 
På de kommunala förskolorna i Skövde kommun har samma förskolechef ansvar för två eller 
tre förskolor. Detta innebär att av 46 stycken förskolor i Skövde kommun finns det 25 
förskolechefer som enkäten skickats till. Därför var respondenterna uppmanade i 
informationsbrevet att om de svarar på enkäten så ska de koppla till bara en av sina förskolor. 
Detta ger en spridning över hela Skövde kommuns förskolor och ger en genomsnittlig bild av 
resultaten. De flesta är kommunala men ett tiotal drivs i privat regi (Skövde kommun, 2016). 
Detta tas det ingen hänsyn till i studien och inte heller på om någon förskola har någon 
speciell pedagogisk inriktning.  
 
4.3 Datainsamlingsmetod 
Inkommen data är fastställd genom enkätsvar. Denna studie använder förskolecheferna som 
respondenter eftersom frågeställningen är hur det ser ut på förskolorna i Skövde kommun. 
Tillsammans med enkäten skickades det med ett informativt brev där det beskrevs om 
studiens författare, etiska aspekter och vikten av att få respons för undersökningens 
trovärdighet. Det framgick tydligt i informationsbrevet när sista svarsdatum var men att man 
gärna fick svara så fort som möjligt (se bilaga 1). Frågorna i enkäten är inriktad mot 
plastprodukter i förskolans inomhusmiljö. Har man leksaker av hård/mjukplast på förskolan? 
Med frågeställningarna följer exempel på olika leksaker. I enkäten ställs frågan om 
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respondenten är medveten om EU-direktiven som kom år 2007 (Miljöförvaltningen, 2008) 
gällande äldre leksaker av plast och om man arbetar aktivt med det på förskolan. Enkäten 
hölls kort och informativ med sex stycken huvudfrågor och tre stycken följdfrågor som 
tillsammans bildar nio stycken frågeställningar. Det finns frågeställningar om material i 
tallrikar och glas som maten serveras på och i till barnen och varför man gjort dessa val. En av 
frågorna är om man anser att man har tillräckliga kunskaper om plast och dess eventuella risk 
för läckande kemikalier. Slutligen är det en öppen fråga där respondenten själv får 
kommentera sin syn på plastprodukter som används i den pedagogiska verksamheten med 
barn (se bilaga 3).  
 

4.5 Procedur 
Översikt och information över antal förskolechefer i Skövde kommun hämtades in via 
kommunens hemsida (Skövde kommun, 2016). Enkäten skickades ut i 25 stycken mail i ett 
webbaserat enkätverktyg där mottagarna, det vill säga respondenterna är i befattning som 
förskolechef eller likvärdig befattning, och tillsammans med det ett informationsbrev. 
Respondenterna hade 13 dagar på sig att svara på enkäten. Efter 7 dagar skickades det ut en 
kort påminnelse (se bilaga 2) och dagen innan slutdatum skickades det ut en längre 
påminnelse (se bilaga 2). Några dagar efter Enkätens slutdatum kompletterades 
undersökningen av telefonsamtal till 4 stycken förskolechefer i Skövde kommun.  Dag 1 
inkom ett svar. Dag 7 inkom ett svar direkt efter att efter påminnelsen skickats. Dag 12 inkom 
två svar efter sista påminnelsen. Detta innebär en svarsfrekvens på 16 %. För att försöka 
komplettera responsen av enkätundersökningen fick 4 stycken av respondenterna 
slumpmässigt utvalda ett telefonsamtal där de fick frågan om de kände till att de fått enkäten 
och varför de i så fall inte hade svarat på den. Av dessa telefonsamtal framkom att alla fyra 
uppringda respondenter kände till att de fått enkäten. En av dem hade redan svarat på den och 
tyckte att det handlar om ett intressant och viktigt ämne.  Två av respondenterna hade tänkt 
svara men inte hunnit med det. Båda frågade om de fick fylla i den i efterhand. Detta 
accepterades och genererade ytterligare två stycken ifyllda enkätsvar som då tillsammans med 
tidigare svar resulterade i en svarsfrekvens av 24 %. En av de uppringda respondenterna ansåg 
att arbetstiden inte räcker till att fylla i enkäter och att den därför prioriterades bort. Svaren 
från enkäten sammanställdes och redovisas utifrån denna studies syftesfrågor.  
 
 

4.6 Etiska överväganden 
Under forskning (Löfdahl, 2013) ska man hålla sig till god forskningssed. Det handlar om 
vilket regelverk man ska förhålla sig till men också vilket etiskt förhållningssätt/principer man 
behöver ägna sig åt som forskare (Vetenskapsrådet, 2011). De etiska principer som denna 
studie förhåller sig till är: Informationskravet – Informera berörda personer om bl.a. syfte, 
frivilligt deltagande och rätt att avsluta, Samtyckeskrav  Deltagarnas rätt att själva 
bestämma över sin medverkan, föräldrar eller vårdnadshavare godkännande gällande 
minderåriga, Konfidentialitetskravet –Uppgifter ska förvaras på ett sätt så att obehöriga inte 
kan komma åt dem, Nyttjandekravet –den data som samlats in får endast användas för 
forskningens ändamål (Bryman, 2011). Som respondent till denna enkät och denna 
undersökning kan man vara anonym och enkäten skickas ut till väldigt många förskolor så det 
finns ingen större risk att identiteter kan bli röjda. Detta är något som tydligt informerats om i 
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informationsbrevet som skickas ut tillsammans med enkäten. I informationsbrevet beskrivs att 
det är helt frivilligt att delta i undersökningen men där det också understryks vikten av att få 
respons för att få en så trovärdig undersökning som möjligt. I informationsbrevet beskrivs 
också att all data kommer att förstöras efter att studien är klar.  
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5. Resultat  
 
5.1 Hur vanligt förekommande är plastleksaker i Skövde 
kommuns förskolor? 
 
Hårda plastleksaker är vanligt förekommande i Skövde kommuns förskolor. Alla respondenter 
svarade att barnen har tillgång till hårda plastleksaker i den dagliga pedagogiska verksamhet-
en. Hälften av respondenterna har inga leksaker av mjukplast.  
 
5.2 Hur vanligt förekommande är det att barnen serveras 
mat och dryck på plasttallrikar och i plastmuggar i 
Skövde kommuns förskolor? 
 
Det vanligaste materialet i tallrikar och dryckeskärl som barnens dryck serveras i och maten 
på är av plast i Skövde kommuns förskolor. En av respondenterna svarar att de använder både 
plast och porslinstallrikar samt dryckeskärl av både glas och plast. Och på en av förskolorna 
används enbart porslinstallrikar och glas. 
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5.3 I hur stor utsträckning är förskolecheferna medvetna 
om riskerna med plast som kan läcka  
kemikalier på förskolorna?  
 
Hälften av respondenterna anser sig medvetna om plastens egenskaper och eventuella risker 
att läcka kemikalier. De resterande respondenterna anser sig inte ha tillräckliga kunskaper i 
ämnet. Dock var alla respondenter medvetna om att det kom förbud mot vissa kemikalier via 
EU-direktiv år 2007 men bara hälften av dem arbetar aktivt kring det. Hälften av responden-
terna har aktivt valt bort mjukplast ur verksamheten på grund av dess risk att eventuellt läcka 
kemikalier.  
 
5.4 Vilket förhållningssätt har förskolecheferna till plast 
som kan läcka kemikalier? 
 
Här svarar respondenterna att det är ett viktigt ämne som först nu/senaste åren har börjat ta 
plats i kommunen. Även om man är medveten om eventuella risker med plastleksaker anser 
man att fördelarna med plastleksaker överväger riskerna genom att man får mindre buller och 
bättre arbetsmiljö. Hälften av respondenterna har aktivt valt bort mjukplast på grund av dess 
risk att läcka kemikalier. Av dem som svarat att de använder sig av plasttallrikar är 
anledningen den att de är mer ergonomiskt för kostenheten, det bullrar minde och ger därför 
matro och lugn miljö. Plasten är dessutom mer hållbar än exempelvis porslin. Två av 
förskolorna svarar att de aktivt tittar vid inköp efter miljömärkta alternativ och den ena av 
förskolorna har avsatt en riktad budget för utbyte av plast till glas och porslin. En respondent 
svarar att de medvetet har valt plast som är märkt med ”glas/bestick”. Av den respondenten 
som svarat att de använder sig av porslin är anledningen att de tänker miljömedvetet och att 
miljön i den pedagogiska verksamheten ska vara likt förskolebarnens hemmamiljö.  
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6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
Tanken med min studie var att få en bild av hur plastrika förskolorna är i Skövde kommun. 
Detta misslyckades på grund av att svarsfrekvensen blev så låg att studiens trovärdighet är 
liten. Jag ansåg att eftersom min undersökning riktade sig till en hel kommun var en 
kvantitativ metod den som lämpade sig bäst och jag valde då att framställa en enkät. Med facit 
i hand skulle jag fått fler svar om jag själv åkt ut och personligt intervjuat respondenterna. Jag 
anser dock fortfarande att enkät är den bästa metoden för en sådan här undersökning. 
Alternativt så kunde jag ha själv åkt ut och levererat enkäten för hand eller utfört 
telefonintervjuer. Nackdelen med personliga intervjuer är som jag beskrivit tidigare att man 
inte lika lätt får helt ärliga svar (Sudman & Bradburns, 1982 & Bryman, 2011). Något som 
också spelar roll är den tidsram som är avsatt för studiens arbetsprocess. Jag tror inte att det 
hade kommit in fler svar om svarstiden hade varit längre, möjligtvis beroende på att jag hade 
kunnat skicka fler påminnelser då man kan se att tendensen var att en ny respondent svarade 
på enkäten efter varje påminnelse. Jag tycker också att mitt informationsbrev och 
påminnelserna var sakliga, informativa och ödmjuka. Så varför svarsfrekvensen blev så låg 
kan man bara fundera och spekulera i men en trolig anledning är förskolechefernas höga 
arbetsbelastning och tidsbrist gör att de prioriterar bort de som inte direkt rör den pedagogiska 
verksamheten. En annan anledning kan vara att de flesta av förskolecheferna inte tycker att 
detta är ett intressant och viktigt ämne eller inte har tillräckliga kunskaper om ämnet och 
därför inte har svarat. En annan tanke är om jag fått in fler svar om jag valt en annan 
målgrupp som respondenter men jag övervägde länge kring den frågan och kom fram till att 
utifrån mina forskningsfrågor var förskolecheferna mes lämpade. Om enkäten exempelvis 
skickats ut till förskollärare hade dess data blivit missvisande då många svar kan komma från 
vissa förskolor och färre från andra samtidigt som anonymiteten gör att man inte kan följa 
avsändare och sortera upp svaren balanserat  
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Det man i kan läsa ut av denna studie är hur det ser ut i 24 % av förskolorna i Skövde 
kommun. År 2007 kom det nya EU-direktiv då de farligaste ftalaterna förbjöds 
(Kemikalieinspektionen, 2011a) och detta hade alla förskolor i studien kännedom om men 
bara tre av dem jobbade aktivt med det. Detta kan visa en tendens på att risker med kemikalier 
i plast är på väg att uppmärksammas allt mer. På alla av förskolorna fanns det hårda 
plastleksaker och frågan är om man kan dra slutsats av att på de tre förskolor som man aktivt 
jobbar med EU-direktiven inte har plast leksaker som är äldre än från 2007. Och de förskolor 
som arbetar aktivt med detta, har de bara nyare plastleksaker? Detta är en intressant 
frågeställning som jag känner borde ha varit med i enkätens frågeställningar. Detta gäller 
också mjuka plastprodukter där 3 av förskolorna hade mjuka plastprodukter på förskolan. En 
annan tanke som jag har är om de hårda plastleksakerna finns på alla avdelningar, det vill säga 
både hos de små barnen och de äldre barnen. Små barn stoppar ofta saker i munnen och då är 
det extra känsligt till skillnad mot de äldre barnen som ”bara” leker med sakerna. De flesta 
förskolor i denna studie använder plasttallrikar och plastglas, det stämmer överens med 
Naturskyddsverkets studie (2013) om hur det ser ut i Sverige generellt. I min undersökning 
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har några använt argument för att plast har fler fördelar än nackdelar, exempelvis för att det är 
ergonomiskt, låg bullernivå och är mer hållbart än exempelvis porslin. Det är klart att det är 
viktigt att vistas i en bra arbetsmiljö och bra att man minimerar kökspersonalens tunga lyft. 
Det är också bra med en lugn och bullerfri miljö vid matsituationerna för barnen men att 
använda porslin behöver inte vara ett stort problem. Det finns bra alternativ på ljuddämpning 
till lokaler och kanske är det den lösningen man ska fokusera på i stället för att byta porslin 
mot plast? Om man fokuserar på argumentet att plast är mer hållbart än porslin så finns det 
alternativ som rostfritt stål som är bättre ur miljösynpunkt än plast men lika hållbart. Att 
använda plast i förskolans kök strider mot vissa av läroplanens strävans mål och det kan 
finnas skäl för förändringar. Exempelvis beskriver förskolans läroplan att:  
 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och 
en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen 
tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens 
kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så 
att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid (Skolverket, 2010, sid 7). 
 

Att man då använder sig till största delen av tallrikar och dryckeskärl av plast anser jag kan 
sända fel signaler till barnen. Även om man aktivt valt plastprodukter med miljömärkning 
säkerställer inte att det inte kan läcka kemikalier då det finns många ämnen som man ännu 
inte känner till om de är skadliga eller inte. När plast utsätts för värme ökar dessutom risken 
för läckande kemikalier (Kemikalieinspektionen, 2014). Att dessutom använda plast i 
situationer där man regelbundet stoppar det i munnen är extra anmärkningsvärt. Det är 
barnens behov och välmående som är viktigast i den pedagogiska verksamheten. På många 
förskolor använder man plastleksaker för att man anser att de är lätta att rengöra men barn i 
yngre ålder är genom sitt beteende mycket utsatta för kemikalier samtidigt som de är extra 
känsliga. Det kan därför tyckas som olämpligt med plastleksaker som riskerar att läcka 
kemikalier. I många av lekköken på förskolorna förekommer det ”plastmat” som då verkligen 
inbjuder barnen till att stoppa det i munnen. Flera av de mest erkända kemikalierna misstänks 
idag orsaka astma och allergier. De misstänks också vara hormon-, och 
reproduktionsskadande samt cancerframkallande (Astma- och Allergiförbundet & 
Naturskyddsföreningen, 2013). För att minska mängden kemikalier på förskolorna kan man 
också byta ut plastleksakerna mot leksaker i naturmaterial som exempelvis trä och tyg. Om 
förskolan väljer att ta emot äldre leksaker än från 2007 då de mest kända skadliga 
kemikalierna i leksaker förbjöds, så kan man försöka att välja bort de som är av plast. 
 
 
6.3 Fortsatt forskning 
 
För att få trovärdiga svar på de forskningsfrågor som ställts i denna studie bör man göra om 
studien på grund av den låga svarsfrekvensen med hjälp av annan metod eller kompletterande 
metoder. Det finns många intressanta frågeställningar man kan söka svaret på som exempelvis 
finns det skillnader på småbarnsavdelningar och syskonavdelningar när det gäller hårda 
plastleksaker? Eftersom små barn tenderar att stoppa saker i munnen är detta högst relevant. 
Man skulle kunna göra utförligare studier kring de som aktivt arbetar kring utrensning av 
mjukplast, varför gör de det och varför gör vissa förskolor inte det? Man kan göra djupare 
forskning kring äldre plast och nyare plast samt hur man ställer sig kring det på förskolorna, 
det vill säga om man ser risker i all plast eller bara i plast tillverkat innan 2007 och så vidare. 
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Det är också intressant att se utvecklingen i medvetenhet kring kemikalier i förskolornas kök. 
Hur kommer man i framtiden att balansera arbetsmiljö kontra plast? 
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8. Bilagor  

8.1 bilaga 1: Informationsbrevet: 

Hej! 
 
Jag heter Camilla Meyner, bor i Skövde och jag läser till förskollärare på Karlstads 
Universitet. Just nu är jag inne på termin 6 av 7 och är igång med mitt examensarbete. Mitt 
ämne handlar om Kemi.  
 
Jag har läst in mig på forskning gällande plast i förskolan. Jag är nyfiken på hur det ser ut på 
våra förskolor i Skövde kommun. Jag fokuserar på plast i leksaker och plast i köken. Min 
enkät skickas ut till alla förskolechefer i Skövde kommun.  
 
Jag kommer i mitt arbete att följa exempel för god forsknings ed vilket innebär att deltagandet 
är frivilligt men jag vill understryka vikten av att jag får respons för att få en så trovärdig 
undersökning som möjligt. Enkätundersökningen är helt anonym och materialet kommer 
endast att användas i mitt examensarbete. Jag vill få en bild av hur plastrika våra förskolor är i 
Skövde kommun och hur förhållandet till eller kunskapen om plastens eventuella läckande 
kemikalier. Det är ingen som kommer att stå till svars för vad jag kommer fram till i min 
studie utan jag vill bara få en bild av verkligheten. Efter studiens slut kommer insamlat 
material att förstöras.  
 
Har du som förskolechef ansvar för mer än en förskola ber jag dig att svara för en av dem.  
 
Svar önskas senast 2016-05-13 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Med vänlig hälsning:  Camilla Meyner 
                  Mobil: xxxx-xxxxxx 
                  xxxxxxx@yahoo.se 
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8.2 bilaga 2 

Påminnelse mail 1: 

 

Påminnelse mail 2: 
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8.3 Bilaga 3 Enkäten med hjälp av ett webbaserat verktyg. 

 

 

 


