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SAMMANFATTNING  

Barn utsätts för stora mängder kemikalier i sin vardagsmiljö samtidigt som kunskapen hur 
dessa ämnen påverkar barnen är begränsad. Halmstad kommun kommer under hösten 2014 
genomföra ett projekt med giftfria förskolor. Målet med arbetet är att alla farliga kemikalier 
ska plockas bort från kommunens förskolor samt att skapa riktlinjer för hur förskolorna ska 
arbeta med frågor som rör kemikalier i barns vardag. Hur implementeringen av projektet ska 
genomföras är ännu inte klart. Syftet med studien var att undersöka förskolepersonalens 
uppfattningar om kemikalier i leksaker och om implementering av en giftfri förskola. Studien 
baserats på en kvalitativ ansats med intervjuer som genomfördes med nio förskolepersonal på 
förskolorna i avskild miljö. Resultaten behandlades sedan med tematisk analys. Resultatet ger 
en bild av vilka leksaker som finns på förskolan och hur förskolepersonalen tänker i valet av 
dessa. Pedagogiska leksaker gärna av alternativa material lyfts fram som viktigt och 
kemikalieperspektivet i valet av leksaker är inte prioriterat. Resultatet ger även en inblick i 
förskolepersonalens önskemål kring information, utbildning och delaktighet samt deras 
upplevelser av eventuella hinder som kan försvåra genomförandet av projektet. Den här 
studien kan ge Halmstad kommun och de inblandade i projektet en inblick i 
förskolepersonalens perspektiv, kunskapsnivå, intresse och därmed uppfattningar om hur 
giftfria förskolor skulle kunna implementeras på bästa vis.  
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INLEDNING 
Under senare år har närvaron av kemikalier i barns vardag uppmärksammats i 
samhällsdebatten. Enligt Delling (2014) visar Kemikalieinspektionens granskning av leksaker 
år 2013 att cirka 25 % av de kontrollerade leksakerna innehöll miljö- och hälsofarliga 
kemikalier över tillåtna gränsvärden. I förskolans branschtidning beskrivs innehållet i 
leksaker som finns på marknaden, i butik samt på förskolor ur kemikaliesynpunkt (Larsson, 
2011). Bly, bisfenol A och ftalater används som beståndsdelar i leksaker samtidigt som 
effekten av dessa ämnen inte testats tillräckligt innan de började användas i leksaker 
(Larsson, 2011). Enligt Socialdepartementet (Proposition 2007/08:110) behövs mer kunskap 
om kemikalier som finns i barns vardagsmiljö för att kunna arbeta fram säkrare produkter och 
artiklar. ”Operation giftfri förskola” är en nationell implementering av folkhälsomål nummer 
5 genomförd av Naturskyddsföreningen (Dahl & Grudd, 2013). Kunskapsunderlaget är 
framtaget för att visa beslutsfattare problematiken som fanns med kemikalier i barns 
vardagsmiljö samt att på sikt kunna påverka kemikaliepolitiken (Dahl & Grudd, 2013).  Ett 
första steg i implementeringsprocessen var att kartlägga hur mycket gifter det fanns på 
förskolor i Sverige. Resultatet av inventeringen visar att förskolepersonalens upplevelse och 
uppfattning av implementeringen av en giftfri förskola saknas (Dahl & Grudd, 2013). I 
Naturskyddsföreningens arbete framkom att förskolepersonalen genomför inköp av leksaker 
efter sina egna uppfattningar och kunskaper (Dahl & Grudd, 2013). Om implementeringen av 
giftfria förskolor ska få en stark genomslagskraft behöver teorin nå ända ut i den praktiska 
verksamheten (Buse, Mays & Walt, 2005). Studeras förskolepersonalens uppfattningar om 
kemikalier i leksaker och projektet giftfria förskolor kan implementeringen få en bättre 
utgångspunkt för att lyckas, eftersom ett gott förarbete kring implementeringens kontext ökar 
förutsättningarna för en lyckad implementering (Meyers, Durlak & Wandersman, 2012). 
Därför kommer studien syfta till att undersöka förskolepersonalens uppfattningar om 
kemikalier i leksaker och implementeringsarbetet av giftfria förskolor.  

BAKGRUND 
Detta kapitel består av begreppsdefinitioner, en överblick av Halmstads kommuns kommande 
projekt med att införa giftfria förskolor, en sammanfattning av de lagar som rör kemikalier i 
leksaker samt hur kemikalier påverkar barn. Kapitlet tar även upp på vilket sätt 
implementering kan ske likväl förskole perspektivet och studiens syfte. 

Definition av begrepp 
I studien används begrepp som kan tolkas på olika sätt därför ges en förklaring till hur dessa 
begrepp definieras av nationella och internationella organ. 

Leksak: ”En vara som helt eller delvis är utformad eller avsedd för barn under 14 år att leka 
med ” (SFS 2011:579, 4 §).  
 
Vara: ”ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i 
större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion ” (Förordning 
(EG) 1907/2006, s.32). 

Kemikalier: Kemikalier är ämnen som tillsammans används för att framställa produkter eller 
ge produkter en viss egenskap, de finns i allt och har en mängd olika användningsområden 
(Kemikalieinspektionen, 2011).  
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Giftfri miljö är när inga ämnen som skapats eller utvunnits av samhället hotar den biologiska 
mångfalden eller enskilda människors hälsa (Proposition 2004/05:150). 
Halmstad kommuns arbete med ”Operation giftfri förskola” 
Det politiska direktiv som ligger till grund för arbetet med en giftfri vardag för barn och unga 
i Halmstad kommun bottnar i Riksdagens svenska miljömål Proposition 2004/05:150 giftfri 
miljö (Halmstads kommun, 2013). Inventeringar som genomförts av både EUs 
kemikaliemyndighet och Kemikalieinspektionen visar på höga andelar okända kemikalier i 
importerade varor (Halmstads kommun, 2013). I november 2014 kommer en lista över de 
kemikalier som är mest hälsoskadliga tas fram för att i sin tur kunna identifiera i vilka 
produkter och material dessa ämnen finns. Dessa resultat ligger till grund för det 
inventeringsarbete som kommer att genomföras i Halmstad kommun (Halmstads kommun, 
2013).  Därefter kommer en djupgående kartläggning genomföras med en inventering och 
provtagning i den faktiska förskolemiljön av till exempel damm, luft, mark samt av enskilda 
produkter (Halmstads kommun, 2013). Därefter kommer så kallade typanläggningar tas fram 
där dessa analyseras utifrån specifika egenskaper, detta för att inte alla kommunens 
anläggningar ska behöva undersökas. Enligt Halmstads kommun (2013) är typanläggningarna 
tänkta att fungera som en slags modell för att indikera vilka produkter/varor/material som är 
farliga och ska tas bort och vilka som inte utgör någon fara. Enligt författarnas kontaktperson 
behövs detta identifieringsarbete genomföras för att skapa en nulägesbild av verksamheten 
och är ett första steg i arbetet för en giftfri förskola. I samband med den kommande starten av 
projektet finns en vision att förskolepersonalen ska vara delaktig för att få till en förändring 
som är långsiktig. Arbetet på lång sikt går ut på att skapa riktlinjer för hur förskolorna ska 
arbeta med frågor som rör kemikalier i barns vardag. Hur implementeringen ska gå till är 
ännu inte fastställt då kommunen vill ha ett ordentligt underlag innan nya rutiner genomförs.  

Kemikaliers påverkan på barns hälsa  
Det finns idag 214 identifierade kemikalier som påverkar vuxna och ytterligare 1000 
kemikalier som aldrig testats om de kan påverka nervsystemet (Grandjean & Landrigan, 
2014).  Kemikalier som påverkar hjärnan kan orsaka störningar gällande beteende, 
intelligens, en förlust av kognitiva förmågor samt ge konsekvenser för barns förutsättningar 
till att klara en utbildning (Grandjean & Landrigan, 2014). Detta i sin tur skulle kunna 
påverka barns framtida möjligheter till en god ekonomi som i sin tur får konsekvenser för 
samhället (Grandjean & Landrigan, 2014). Kim, Elfman, Mi & Wieslander m.fl. (2006) har 
undersökt sambandet mellan olika kemikalier i en skolmiljö med barn som har astma för att 
leta efter samband. Resultaten visar att de barn som utsatts för höga kemikaliehalter hade 
högre risk för diagnostiserad astma.  

Lagar, förordningar, direktiv och allmänna råd kring leksaker  
I arbetet med operation giftfri förskola och implementeringen av detta arbete finns lagar, 
förordningar och direktiv som syftar till att skydda barn och värna om deras säkerhet i 
användandet av leksaker som kommunen måste ta hänsyn till. (För mer ingående beskrivning 
av varje enskild lag se Bilaga 1). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG som även kallas för leksaksdirektivet 
handlar om leksakers säkerhet. Leksaker ska ha en medföljande bruksanvisning innehållande 
hur leksaken avses användas samt eventuella faror, risker och varningar. Alla leksaker som 
följer EUs regler och villkor ska vara CE-märkta och bekräftar för den enskilda konsumenten 
att leksaken är godkänd (Direktiv 2009/48/EG). Europarlamentets och Rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 som även kallas REACH är en kemikalielagstiftning där förbud mot vissa 
ämnen i leksaker regleras. I denna förordning regleras informationskrav, registrering, 
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utvärdering och begränsning av kemikalier i varor. På nationell nivå finns Lag 2011:579 om 
leksakers säkerhet som är en nationell anpassning av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/48/EG. Lagen gäller både de leksaker som finns på marknaden till försäljning och inom 
offentlig verksamhet (SFS 2011:579). Barn ska enligt försiktighetsprincipen skyddas mot 
onödig exponering av kemikalier i leksaker (Direktiv 2009/48/EG). Detta har en viktig 
koppling till de ovanstående styrdokumenten då dessa betonar de vuxnas ansvar för det 
enskilda barnets säkerhet. Det är de vuxna som ansvarar för barnet som måste vara pålästa 
och ha barnets bästa och barns beteende i åtanke vid användandet av leksaker.  

Utifrån resultatet av den nationella inventeringen av Sveriges förskolor har 
Naturskyddsföreningen (2013) tagit fram 13 punkter som är tänkt ska fungera som en 
checklista för att alla förskolor på eget initiativ ska kunna ta bort de mest skadliga 
kemikalierna ur förskolemiljön. Denna checklista innehåller lättlästa praktiska råd och går 
igenom olika material och produkter ur kemikaliesynpunkt för att underlätta för 
förskolepersonalen. Det är svårt att helt undvika kemikalier men enligt Dahl & Grudd (2013) 
går det att minska barns kemikalieexponering genom att undvika att ge barn saker som inte är 
avsedda som leksaker, till exempel gamla elektronikprylar, byggmaterial, bildäck, 
förpackningar och kläder.  

Halmstad kommun har genom ett politiskt direktiv om giftfri miljö för barn och ungdomar 
skrivit in krav i upphandlingen för köp av material och leksaker till förskolor, så att det som 
köps in uppfyller detta direktiv (Åkesson, 2013). I Halmstad kommuns krav anges att alla 
produkter ska vara lämpade för barn, CE-märkta samt att ingen vara får ersättas utan 
kommunens godkännande. Det finns ett särskilt miljökrav i upphandlingen av leksaker som 
baseras på de lagar och direktiv som nämnts ovan. I detta särskilda krav ska de som avtalet 
skrivs med under hela avtalsperioden kunna visa intyg på att dessa krav efterföljs. De ska 
även kunna redovisa tillsatser och garantera att inga farliga ämnen finns i leksakerna. 
Halmstad kommun ställer också specifika krav för vilka ämnen som inte får finnas i leksaker 
av hårdplast, rörlig/mjuk plast samt ytbehandling av trä och metall (Åkesson, 2013). Enligt 
författarnas kontaktperson har förskolepersonalen i Halmstads kommun möjlighet att köpa in 
material/leksaker till barnen på respektive förskola genom de företag som vunnit kommunens 
upphandling. Förskolepersonalen beslutar däremot själva om förskolan tar emot gamla 
leksaker eller om barnen får ta med sig leksaker hemifrån. Deras kunskap om den lagstiftning 
som finns och hur barn bör skyddas mot kemikalier i leksaker har därmed betydelse för 
barnens kemikalieexponering i förskolemiljö.   

Kemikalier i förskolan   
Kemikalieinspektionen (2013) åskådliggör att barn utsätts för stora mängder kemikalier 
samtidigt som kunskapen hur dessa ämnen påverkar barnen är begränsad. Le Cann, 
Bonvallot, Glorennec, Deguen, Goeury & Le Bot (2011) har gjort en litteraturgranskning av 
kemikalier i inomhusmiljön och hur dessa påverkar barns hälsa som visar att det finns en 
högre mängd leksaker med ftalater i förskolemiljö än i hemmiljö. Enligt Le Cann et al. (2011) 
är det därmed bevisat att vad som konsumeras i barns vardagsmiljö har en stor betydelse för 
hur mycket ftalater det finns i luftmiljön.  

Enligt Kemikalieinspektionen (2013) görs det stora satsningar både nationellt och inom EU 
för att ta fram ett kunskapsunderlag för insatser och planer för hur kemikalierna på 
förskolorna ska kunna minskas. Problematiken är att utbudet av forskning om kemikalier och 
barn är begränsat vilket behövs för att kunna säkerställa sambanden mellan ohälsa och 
kemikalier i förskolan (Kemikalieinspektionen, 2013). Chan & Kitzmann (2010) har 
undersökt hur nya regler i Hong Kong angående barns fysiska och psykiska hälsa har 
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implementerats. Studien visar att 30 % av de statliga förskolorna och 70 % av de privata 
förskolorna inte når upp till de nya krav som innefattar att förskolelärarna är ålagda att öka 
sin medvetenhet om barnens hälsa. Enligt Kemikalieinspektionen (2013) så finns en stor 
okunskap angående kemikaliehalter i leksaker som används inom barnomsorgen. För att en 
policy och därefter en implementering ska kunna ske behövs ett större kunskapsutbud och 
mer forskning (Kemikalieinspektionen, 2013).  

Implementering av riktlinjer och arbetssätt  
I Halmstad kommuns kommande arbete med en giftfri förskola så handlar arbetet dels om att 
skapa riktlinjer för hur förskolorna ska arbeta med frågor som rör kemikalier i barns vardag, 
dels om att rensa bort hälsoskadliga kemikalier från förskolorna. Implementering är det som 
händer från skapandet av en policy fram till dess att resultaten av policyn utvärderas (Buse, 
Mays & Walt, 2005). Implementeringen är en viktig del då den iscensätter en policy i faktisk 
handling och gör den fysisk samtidigt som det handlar om mål och riktlinjer. Genomförandet 
av arbetet med en giftfri förskola, vilka förutsättningar som finns, vilket arbete som krävs för 
ett lyckat och långsiktigt arbete, det är implementering.  

Implementering är en viktig process för att bygga en bro mellan teori och praktik (Buse, 
Mays & Walt, 2005). Enligt Meyers, Durlak & Wandersman (2012) är utgångspunkten för att 
implementeringen ska lyckas ett ordentligt förarbete som bygger på en bred kunskap om det 
kontext implementeringen ska genomföras i. För att en implementering ska lyckas krävs även 
att policyn är tydlig och lättbegriplig, då det ofta krävs en samverkan mellan ett flertal olika 
aktörer (Buse, Mays & Walt, 2005). Exempel på aktörer är organisationer, politiker och 
medborgare (Buse, Mays & Walt, 2005). Samverkan med kommunens invånare skulle kunna 
vara föräldrar till barn som går på förskolorna. Föräldrarna behövs då de kan ställa krav, öka 
sin egen kunskap i frågan och vara en vardagsgranskande part i policyn. Samverkan med icke 
vinstdrivande organisationer och intresseorganisationer kan ha en stor roll i implementering 
enligt Buse, Mays & Walt (2005). En intresseorganisation för samverkan skulle kunna vara 
Naturskyddsföreningen som startat ”organisation giftfri förskola” och vars syfte är att skapa 
ett större kunskapsunderlag för beslutsfattare (Dahl & Grudd, 2013). Naturskyddsföreningen 
skulle i egenskap av sakkunnig och oberoende organisation kunna agera som en utomstående 
granskare av hur kommunerna och förskolorna tagit till sig policyn.  

För att en implementering ska lyckas är det viktigt att alla som arbetar med projektet eller på 
annat sätt påverkas av det förstår dess innebörd och varför en förändring är betydelsefull. En 
förutsättning för att en förskola ska kunna bli ”giftfri” är därmed att förskolepersonalen är 
medvetna om vad det innebär och varför arbetet med en giftfri vardag är viktigt (Nutbeam, 
Harris & Wise, 2010). Det räcker följaktligen inte att de som driver projektet är insatta i 
frågan som rör kemikalier i förskolan och av vilket skäl detta arbete är viktigt. Det är 
betydande för genomslagskraften i projektet att även personalen på förskolorna får förståelse 
för projektets innebörd. 

I Sverige är 84 % av alla barn mellan 1-5 år inskrivna på förskolan (Nordström & Dunér, 
2014). De som då ansvarar för barnens hälsa och den miljö barnen vistas i är barnens 
förskollärare. I det svenska miljömålet nummer fem (Proposition 2004/05:150) framgår det 
att val av material och konsumtion till barnomsorg är ett högprioriterat område. Enligt 
Kemikalieinspektionen (2013) är det värdefullt att förskolepersonalen känner delaktighet och 
medverkar i arbetet med att begränsa de höga halter av kemikalier som barn utsätts för.   

Betydelsen av att studera förskolepersonalens uppfattningar av kemikalier i leksaker och om 
implementeringen av en giftfri förskola skulle kunna ge en förståelse för de förutsättningar 
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som finns i införandet av en giftfri förskola. Samtidigt skulle studien kunna bidra till att öka 
det lokala kunskapsunderlaget inför Halmstad kommuns kommande satsning på giftfria 
förskolor.  

Syfte 
Syftet var att undersöka förskolepersonalens uppfattningar om kemikalier i leksaker och om 
implementering av en giftfri förskola. 

METOD 
För studien valdes en kvalitativ ansats. Bryman (2011) menar att den kvalitativa ansatsen är 
att föredra när en undersökning som denna med intervjuer av förskolepersonalen genomförs 
då den avsåg att ge förståelse för en annan individs uppfattningar och erfarenheter. 

Urval  
I samråd med författarnas kontaktperson på Halmstad kommun genomfördes urvalet av 
respondenter för intervjuerna på följande sätt. Halmstad kommun har tre skolområden, 
skolområde norr, centrum samt söder. Dessa tre har tillsammans 100 förskolor. Från dessa 
valdes tio förskolor ut det vill säga 10 % av det totala antalet förskolor. Ytterligare tre 
förskolor lades till för att möta ett eventuellt bortfall. Fördelningen blev, fem förskolor 
skolområde norr (är det största skolområdet), fyra förskolor skolområde centrum samt fyra 
förskolor skolområde söder, totalt valdes 13 förskolor ut.  

Följande fem parametrar användes för valet av förskolor. En parameter var förskolornas 
storlek då ekonomiska skillnader kan finnas mellan stora och små förskolor gällande inköp av 
leksaker. Nästa parameter var geografisk spridning då eventuella skillnader i materialval kan 
bero på förskolans geografiska läge därav valdes förskolor med geografisk spridning över 
kommunen, både i tätorten och i ytterområden. Ytterligare en parameter var nya och gamla 
förskolor då eventuella skillnader kring inköp och förekomst av gamla leksaker kan skilja 
beroende på förskolans ålder. Då kommunen har förskolor som är av varierande ålder valdes 
förskolor med varierade byggnadsålder. Den sista parametern var socioekonomisk spridning 
då undersökningen ska vara trovärdig ska förskolorna som valts ut spegla den 
socioekonomiska spridning som finns i kommunen. Urval i kvalitativa studier görs med 
fördel precis som här genomförts; med ett målinriktat urval, detta innebär att författarna 
tillsammans med sin kontaktperson gjorde ett medvetet val av de respondenter som anses 
kunna besvara frågeställningen (Bryman, 2011). 

Ett skriftligt informationsbrev skickades ut till de 13 förskolornas förskolechefer med en 
förfrågan om tillstånd att kontakta de utvalda förskolorna. Brevet innehöll; en presentation av 
författarna, beskrivning av intervjuernas syfte, dess innehåll samt att den bygger på ett 
informerat samtycke (Bilaga 2). Till de som inte svarade skickades två påminnelser. Tillstånd 
gavs av nio förskolechefer. Författarnas kontaktperson lämnade ut kontaktuppgifter till 
anställda på åtta av de nio förskolor där samtycke till kontakt gavs. I brist på kontaktuppgifter 
till personal på en förskola angavs bara förskolan och inte en person. Dessa kontaktades via 
telefon, eftersom enskild förskolepersonal inte har mailadresser som allmänheten får ta del 
av. Av dessa åtta personer avstod tre och tre andra deltagare rekryterades då av författarna. 
Vid förfrågan om deltagande så fick förskolepersonalen ta del av motsvarande information 
som återfinns i informationsbrevet för förskolepersonal (Bilaga 3). De fick även betänketid 
och fick återkomma med förslag på datum för själva intervjun. Två deltagare valde att få 
informationsbrevet skickat till sin mailadress, övriga sju deltagare valde att läsa det i 
samband med intervjun. 
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Datainsamling  
Intervjuerna genomfördes gemensamt av författarna i personalrummet eller i ett annat avskilt 
rum på de respektive förskolorna, då det är en miljö som intervjupersonerna känner sig 
bekväma och trygga i. Intervjuerna inleddes med en kort presentation av författarna, vad 
intervjuns syfte var samt hur intervjun skulle gå till. Information gavs om att det var valfritt 
att besvara frågorna (intervjufrågor, se bilaga 4), att intervjupersonen när som helst kunde 
avbryta intervjun och att de är anonyma. Utgångspunkten för intervjuerna var ett 
semistrukturerat intervjuformulär (Bryman, 2011) som en av författarna fyllde i när den andra 
författaren ställde frågor. Frågorna utgick från ett specifikt tema men intervjupersonen gavs 
frihet att själv utforma sina svar på ett fritt sätt. Genom denna teknik fanns det utrymme för 
att ställa ytterligare frågor som kunde dyka upp (Bryman, 2011). Intervjuerna tog cirka 
30minuter. Totalt deltog nio förskolepersonal, fördelning tre förskolor per skolområde. 

Analys  
Analysen genomfördes med tematisk analys som är en analysmodell som tar fram aspekter av 
”vad personer tycker” och både kategoriserar och tar fram åsikter vilket passar författarnas 
syfte om att förstå förskolelärarnas perspektiv (Green & Thorogood, 2014).  

Första steget i analysen var att bekanta sig med det insamlade datamaterialet (Green & 
Thorogood, 2014). Detta genomfördes genom att intervjuerna lästes igenom flera gånger och 
en beskrivning av varje intervju skrevs ned. Detta gjorde författarna var för sig för att sedan 
jämföra sina respektive beskrivningar för att säkerställa att det mest centrala fanns med. 
Nästkommande steg var att identifiera koder (Green & Thorogood, 2014). Exempel är 
företeelser som återfinns hos fler än en svarande under intervjuerna som likheter/olikheter 
och ord/begrepp som förskolepersonalen själva använde (Green & Thorogood, 2014). 
Kodning av all data skedde genom att koderna i föregående steg kodades ytterligare och mer 
specifikt. Koder som liknade varandra grupperades till kategorier. Detta gjordes genom att de 
koder som liknade varandra markerades med samma highlight färg och därefter grupperades 
dessa till en kategori. Det avslutande steget var att författarna organiserades de teman som 
identifierats utifrån kategorierna genom att klippa och klistra. I detta steg så organiseras alla 
kategorier för att bilda sammanhang som sammanhänger med varandra. Detta i sin tur kan 
visa på likheter och olikheter för att undvika att missta falska orsaker som kan vara 
engångsfall (Green & Thorogood, 2014).  

Etik 
En etisk självgranskning genomfördes och rådgivning från det etiska rådet behövdes inte 
(bilaga 7). Intervjupersonerna och förskolecheferna blev informerade om undersökningens 
syfte, rätten till att avbryta sitt deltagande när som helst under undersökningens gång, att 
deras medverkan byggde på samtycke och frivillighet samt att de kunde vägra att svara på 
frågor de av någon anledning inte vill svara på (Vetenskapsrådet, 2011). Intervjupersonerna 
gavs även information om vem som stod bakom undersökningen både vi som författare såväl 
som Blekinge Tekniska Högskola, hur lång tid intervjuerna beräknades ta och vad som 
krävdes av de medverkande. Data från intervjuerna behandlades med konfidentialitet och 
fanns endast tillgängligt i författarnas datorer i hemliga mappar för att öka konfidentialiteten. 
Personuppgifter varken lagrades eller samlades in. All data som samlades in användes enbart 
för undersökningens syfte och enskilda personers svar kunde inte kopplas till den enskilda 
personen. Då intervjuerna genomfördes på förskolor där det fanns barn vilka inte ingår i 
undersökningen valdes det att inte fotograferas eller spelas in vare sig ljud eller film för att 
undvika deras medverkan. Inga minderåriga eller på annat sätt utsatta grupper intervjuades. 
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RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån de centrala teman som framkom i analysen av intervjuerna. 
Dessa är leksaker, implementering, förståelse samt ekonomi. Respektive tema beskrivs av de 
kategorier som tagits fram i dataanalysen. Siffror inom parantes kännetecknar de olika 
förskolorna. Kategorierna och teman presenteras nedan (se Figur 1). 
 

Figur 1. 

Kategorier Teman 

Alternativa material Leksaker 

Pedagogiskt syfte 

Kemikalier och säkerhet 

Bristande valmöjligheter vid inköp 

Delat ansvar mellan kommun och 
förskolepersonal 

Samarbete mellan aktörer och intressenter Implementering 

Långsiktighet 

Skiftande intresse hos personalen Förståelse 

Bristande information 

Osäkerhet kring genomförandet 
Vilja till att förstå mer om kemikalier i 
leksaker 
Behov av utbildning 

Billiga leksaker prioriteras Ekonomi 

Ekonomiska hinder för deltagande i 
projektet 

 

Leksaker 
Alternativa material 
Förskolepersonalen uppfattar det positivt att ta in alternativa material istället för det som säljs 
som leksaker. Användandet av återvunna material som både pysselmaterial och som leksaker 
förekommer i stor utsträckning. Det är material som inte klassas som leksaker men ändå 
används och uppfattas som leksaker, det kan vara pinnar och stenar från skogen men även 
material såsom byggmaterial. Det finns en tanke hos förskolepersonalen att dessa material 
ska fungera som ett komplement till de leksaker som finns i hemmet. Genom att ta in 
alternativa material så menar de att barnens kreativitet stimuleras samtidigt som det är 
kostnadsfritt. Intervjuerna visar att förskolepersonalen upplever att en leksak är något barnen 
leker med vilket kan vara mycket mer än de klassiska leksakerna.  
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Synsätt att ge barnen det de inte har hemma. Mycket bygg och konstruktion i 
trä, kartong och återvunna material plus lego. Har inga dockor eller bilar. (9) 

   
Pedagogiskt syfte  
Leksakerna som köps in till förskolorna har ofta ett pedagogiskt synsätt bakom inköpen. Dels 
ska leksakerna vara pedagogiska för barnens fria lek dels komplettera leksakerna barnen har i 
sina hem. Förskolepersonalen lägger energi på att finna leksaker som är lite speciella och 
satsar mer på att köpa in få men bra leksaker som kan användas länge. Detta kan bland annat 
vara klossar och pyssel som förskolepersonalen uppfattar stimulerar barnens fantasi. Tanken 
bakom pedagogiska leksaker är att barnen ska utvecklas genom sina lekar på förskolorna. 
Förskolepersonalen har inte tänkt på kemikalieaspekten utan har ett större pedagogiskt fokus.  
  

Pedagogiskt syfte med grejerna, ska komplettera hemmet, inte samma saker, 
bättre att köpa in lite mer speciella grejer. (2) 

  
Kemikalier och säkerhet 
Med säkerhet uppfattar förskolepersonalen främst den fysiska säkerheten. Leksakerna ska 
inte gå att svälja och orsaka kvävningsrisk. Den kemiska säkerheten med innehåll av 
kemikalier nämns inte och ses inte som en säkerhetsrisk enligt förskolepersonalen utan 
uppfattas som en enskild fråga. Uppfattningar om vad som definierar säkerhet gällande 
leksaker beskrivs av förskolepersonalen som fysisk säkerhet, något de anser är viktigt. 
Kemikaliesäkerheten har en del av förskolepersonalen tänkt på men anger det inte som en 
säkerhetsrisk utan som ett enskilt problem som de inte är lika insatta i som ’fysiskt säkra 
leksaker’. 
 

Det viktigaste att tänka på vad gäller leksaker är säkerheten. (9)  
 
Bristande valmöjligheter vid inköp 
Som det ser ut i dagsläget hanterar förskolorna små inköp av leksaker som slits ut och byts ut 
medan kommunen står för större dyrare leksaker för utomhusbruk. Det finns en önskan om 
valmöjligheter i valet av leksaker. Inköpen styrs av upphandlingar och därmed är 
möjligheterna för förskolepersonalen att själva bestämma varifrån leksaker köps in 
begränsade. Trots att förskolepersonalen hanterar de flesta inköpen behöver de använda sig 
av kommunens upphandlade företag och endast köpa av andra leverantörer om varan inte 
finns på något av de upphandlade företagen. Tilliten till upphandlingarna är stor hos 
förskolepersonalen.  
 

Nej, man får bara beställa från upphandlingar så jag tar för givet att det är 
godkänt. (9) 

 
Detta gör att den information förskolepersonalen upplever sig få om respektive leksak är den 
beskrivning som de tar del av i de företagskataloger som upphandlingen är knuten till.  
Det finns önskemål om att få genomföra inköp av leksaker helt på egen hand utanför de 
upphandlade avtalen i exempelvis second hand butiker. Förskolepersonalen upplever att 
miljöaspekten inte synliggörs då de inte har möjlighet att handla giftfria leksaker om det inte 
finns med i upphandlingarna. 
  

Möjlighet att kunna handla mer second hand, för det kan vara bra ur miljö- och 
hälsoperspektiv i vissa fall! (6) 
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Delat ansvar mellan kommun och förskolepersonal 
Förskolepersonalen är medvetna om att de har ett ansvar för den miljö barnen vistas i. 
Ansvaret handlar inte bara om inköp av leksaker utan om att förklara och lära ut hur olika 
material ska användas. Det finns även ett ansvar för att föra vidare kunskap till barnen.  

Se över materialet, ta med barnen och förklara och skapa projekt, lära ut, 
sophantering, ha med barnen i den mån det går och förklara varför de inte kan 
leka med vissa leksaker längre istället för att bara ta bort dom. (7) 

  
Förskolepersonalen efterlyser ett enklare kontrollsystem för leksaker då de upplever sig ha 
det slutgiltiga ansvaret för inköpet av leksaker och därmed dess lämplighet. Samtidigt så 
betonar förskolepersonalen kommunens ansvar för deras utbildning inom området med 
kemikalier och dess påverkan på barnens hälsa. De inköp som görs idag av miljömärkta varor 
som till exempel plasthandskar som används vid blöjbyte sker på personalens personliga 
initiativ. Något som framkom i intervjuerna var att deltagarna eftersöker mer centrala direktiv 
och stöd där kommunen ska ta en mer aktiv roll i arbetet med att utforma en bra miljö för 
barnen. Samt att kommunen bör ta ett större ansvar för att se till att förskolepersonalen får 
information om hur de ska gå till väga och underlätta förskolepersonalens ansvarsbörda. 

Implementering 
Samarbete mellan aktörer och intressenter 
Ett samarbete mellan olika aktörer ansågs vara positivt och något förskolepersonalen vill se 
mer av. Såväl samarbete mellan föräldrar, barn och kommunen. Samarbetet med barnen 
skulle kunna te sig i form av att förskolepersonalen för vidare kunskapen om kemikalier och 
varför en del leksaker bör undvikas och en del inte. Förskolepersonalen upplever att detta 
projekt inte bara kan förbättra barnens miljö i förskolan utan öka barnens medvetenhet som 
gör att de redan från start kan göra medvetna val gällande kemikalier. Föräldrasamarbete 
beskrevs som viktigt för att föra ut ämnet och kunskaperna till barnens hem för att skapa en 
giftfri miljö både på förskolan och i hemmet men även eftersom föräldrar bör informeras 
under arbetets gång för att de inte ska ta illa upp då det kan vara ett känsligt ämne att jobba 
med att utesluta kemikalier i leksaker om inte detta görs i samma utsträckning i hemmet. Ett 
samarbete med kommunen efterfrågades vad gäller upphandlingar, att förskolepersonalen får 
en större inblick och fler valmöjligheter. Samarbeten kan föras på en stor variation av sätt. 
Förskolepersonalen upplever att de vill se större samarbete över lag däremot varierar det i 
vilken typ av samarbete de vill ha. En del vill ha större samarbete vad gäller avtal medan 
andra ser samarbetet med barnen eller barnens föräldrar som viktigast.  
  

Förhoppning om att detta skulle leda till större val av leverantörer för att själva 
kunna välja en giftfri leverantör, vara med och påverka inköp ytterligare. (5) 

   
Långsiktighet 
En upplevelse som återkommer är att projektet med giftfria förskolor är ett tidskrävande 
arbete för att skapa en långsiktig förändring. Under intervjuerna framkom tankar om olika 
material, vad gäller både leksaker men även andra material såsom vad golvet och matserviser 
innehåller. För att arbetet med projektet ska fungera rent praktiskt upplever 
förskolepersonalen att leksakerna bör bytas ut succesivt istället för allt på en gång. 
Förskolepersonalen beskrev under intervjuerna att de tror att projektet med en giftfri förskola 
kommer att ta lång tid att genomföra, men de upplever att det positivt eftersom det handlar 
om en stor förändring. Ett långsiktigt tänkande är enligt förskolepersonalen en förutsättning 
för att få projektet med giftfria förskolor att fungera. Förskolepersonalen upplever att även 
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beslutsfattarna måste inse att detta projekt kommer ta lång tid att genomföra innan resultatet 
uppnås, tid och pengar måste avsättas för barnens skull. 
  

Man kan inte ignorera vad allting runt omkring oss innehåller eller hur det 
påverkar oss. Jag tycker det är väldigt viktiga frågor, men jag tror att det 
kommer ta lång tid att förändra leksaksutbudet och miljön. (6) 

  

Förståelse 
Skiftande intresse hos personalen  
Det framkom att en del av förskolepersonalen har ett personligt intresse för kemikalier i 
leksaker. De tänker på kemikalier och gifter i sina egna hem och till sina egna barn men inte 
på den egna arbetsplatsen. 
  

Tänker inte på kemikalier snarare på den fysiska säkerheten. Tänker mer på 
kemikalieinnehåll om jag köper för privat bruk. (8) 

  
Det fanns även förskolepersonal som tänkte på kemikalier även på sin arbetsplats. Deras 
intresse tog sig i uttryck genom att de funderat mycket kring hur de skulle kunna införa mer 
miljövänliga material och leksaker. Denna förskolepersonal upplevde sig vara medvetna om 
problematiken med kemikalier i leksaker på förskolan och sökande aktivt efter information på 
egen hand exempelvis från Naturskyddsföreningen. På eget initiativ köpte de in material som 
är miljöklassade.  
 

Ja, naturvårdsföreningens ”13 punkter som giftbantar förskolan” och artiklar i 
media. (7) 
 

 Förskolepersonalen upplever att om de skulle kunna titulera sig som en giftfri förskola 
skapar detta en mer attraktiv förskola särskilt för barn med astma och allergier, då dessa 
familjer skulle veta var de skulle kunna vända sig i första hand. Detta uppfattade 
förskolepersonalen som mycket positivt då deras eget arbete med en giftfri förskola skulle 
kunna stärka förskolans popularitet samtidigt som miljön på förskolorna förbättras både för 
personal och barn. 
 
Bristande information 
Informationen till förskolorna är väldigt begränsad vilket en del av förskolepersonalen 
upplever som en känsla av oro. Dels är det bristande information i vad projektet innebär, 
vilken roll förskolorna kommer få i projektet, dels vad giftfria leksaker är och vilka leksaker 
är bra eller dåliga ur kemikaliesynpunkt. Det som orsakar mest oro är den ekonomiska 
aspekten. Då förskolorna inte vet hur projektet kommer påverka den enskilda förskolan när 
eventuell utrensning av leksaker sker som inte når upp till kemikaliekraven samt inköp av nya 
leksaker som eventuellt blir dyrare än de icke giftfria. Den bristande informationen skapar en 
oro hos en del av förskolepersonalen eftersom de inte vet hur de ska förhålla sig till projektet, 
om det är ett positivt eller negativt projekt då de har en oro för om alla leksaker ska tas bort 
utan att ersättas av kommunen. 
 

Bra, har de verkligen…vad händer med allt detta som ska bort? Vem tar hand 
om det? Om de tar bort saker vi lagt ut pengar på, får vi då tillbaka ok 
produkter? (2) 
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Osäkerhet kring genomförandet 
Intervjuerna visade en tveksamhet i om projektet med en giftfri förskola är genomförbar och 
om projektet verkligen kommer att omfatta alla förskolor i kommunen. Det finns många 
oklarheter som bekymrar förskolelärarna då de anser att det är orimligt att rensa bort allt som 
kan vara farligt ur kemikaliesynpunkt, särskilt på de äldre förskolorna som 
förskolepersonalen själva tror har en hög andel giftiga leksaker. Det fanns även en 
tvivelaktighet kring om detta projekt verkligen kommer att genomföras. Förskolepersonalen 
upplever att det kan finnas många eventuella hinder i genomförandet av projektet. Hinder 
som beskrevs under intervjuerna var den egna kunskapsbristen kring kemikalier i leksaker, 
oklarheter kring ekonomisk och tidsmässig kostnad för kommunen och de enskilda 
förskolorna, samt en bristande tillit till om detta verkligen kommer att genomföras på alla 
förskolor i kommunen. 
  

Hoppas att det verkligen blir av, att det inte bara blir prat och att alla och inte 
bara vissa blir giftfria. (9) 

   
Vilja till att förstå mer om kemikalier i leksaker 
En vilja till större förståelse återkom i intervjuerna där den tillfrågade förskolepersonalen 
upplever att de vill lära sig mer om kemikalier. Detta för att kunna skapa bättre beslut 
gällande framtida inköp av leksaker. Det finns en nyfikenhet som framkommer under 
intervjuerna då förskolepersonalens eget intresse av att lära sig mer om kemikalier 
framkommer. Förskolepersonalen har en vilja att lära sig mer om kemikalier för att öka den 
egna förståelsen.   
       

Att bli upplyst själv, uppmärksam på inköp, makt att påverka giftfria inköp. (8) 
  
Behov av utbildning 
Förskolepersonalen efterfrågar utbildning om kemikalier i barns vardag och hur personalen 
ska kunna vara delaktiga i arbetet. Förskolepersonalen utryckte att de vill vara en aktiv del i 
arbetet och de hade själva många förslag på hur de ska komma tillrätta med sin kunskapsbrist, 
genom utbildningar, föreläsningar, diskussioner samt att aktivt delta. En utbildning beskrevs 
av förskolepersonalen som användbar i mötet med både barn och deras föräldrar men också 
för att det skulle kunna bidra till en medvetenhet i deras materialval eftersom de använder 
mycket alternativa material som egentligen inte är leksaker. I intervjuerna lyftes även fram att 
förskolepersonalen vill ha någon form av underlag så att de själva kan gå igenom vilka 
leksaker som finns på förskolan i form av checklistor eller likande. Förskolepersonalen 
upplever att de behöver någon form av utbildning inom området kemikalier och leksaker för 
att de ska kunna vara delaktiga i projektet med en giftfri förskola.  
  

Utbildningar, föreläsningar, diskussion, delta aktivt som personal. (3) 

Ekonomi 
Billiga leksaker prioriteras 
Ekonomin påverkar förskolepersonalens möjligheter till inköp av leksaker eftersom de har en 
begränsad budget att spendera.  Många av de tillfrågade upplevde att priset är den viktigaste 
aspekten om det finns samma produkttyp hos flera olika leverantörer. Den billigaste 
leverantören hamnar längst upp i beställningsprogrammet på datorn. Förskolepersonalens 
uppfattningar angående inköp av leksaker avgörs ofta av priset. De billigaste leksakerna 
prioriteras och ifrågasätts inte av den tillfrågade förskolepersonalen. 
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En på varje avdelning går till den ansvariga för beställningar, detta sker genom 
Doris, ett dataprogram, detta ska användas, det billigaste prioriteras i 
programmet. (2) 

   
Ekonomiska hinder för deltagande i projektet 
Det framkommer i intervjuerna att förskolepersonalen upplever att det kunde finnas 
ekonomiska problem som gör att projektet inte kan genomföras som tänkt. Redan nu finns 
ekonomiska brister som gör att det råder en tveksamhet till om alla förskolor kommer att 
kunna vara delaktiga i projektet. Förskolepersonalen upplever att den ekonomiska frågan kan 
förhindra genomförandet av projektet, det framkom även en tveksamhet om kommunen 
själva förstår hur stora kostnader detta skulle kunna innebära. 
  

Stor ekonomisk fråga, pengarna kommer inte att räcka och det kommer vi att få 
lida för. Redan nu finns ekonomiska brister. Tillslut har vi inga saker. Ju längre 
bort från centrum desto mindre får man. (2) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Urvalet till studien genomfördes tillsammans med en kontaktperson från Halmstad kommun. 
Det kan både ha varit en styrka och en svaghet. Styrkan ligger i att kontaktpersonen är väl 
insatt i verksamheten och känner till förskolorna och därmed lättare finner en matchning mot 
de parametrar författarna valde att använda sig av. Detta målriktade urval kallas även för 
snöbollsurval (Bryman, 2011). Till att börja med utgick kontaktpersonen från att all 
intervjuad personal skulle vara skyddsombud, vilket inte stämde överens då 
förskolepersonalen kontaktades. Det fanns även tecken som tyder på att förskolepersonalen 
inte kontaktats innan kontaktuppgifterna gavs ut då flertalet av de anställda inte gick att nå 
via telefon. Då detta genomfördes av kontaktpersonen på egen hand är det en svaghet att 
ingen oberoende part såg hur urvalet av kontaktpersoner gick till väga. Objektivitet, öppenhet 
och oberoende är tre ledord inom all forskning samt hur kunskapen som framkommer från 
resultatet kan komma att användas (Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, 2011). Studien har 
även en styrka i att den är genomförd av en oberoende part, då det gett deltagarna en 
möjlighet att vara fria i sina svar. En studie bör vara objektiv där resultatet inte vinklats eller 
på annat sätt formats. Vilket skulle kunna ske om en myndighet genomför en studie inom det 
egna verksamhetsområdet, då de egna normerna kan påverka resultatet (Vetenskapsrådets 
expertgrupp för etik, 2011).  
 
I Halmstads kommun är förskolorna uppdelade i tre skolområden och i dessa tre skolområden 
tillfrågades förskolepersonal på 13 förskolor, varav nio av förskolepersonalen ville medverka 
i en intervju. Eftersom det var förskolepersonal från tre olika förskolor per skolområde som 
ville medverka i studien ansåg författarna att detta var ett acceptabelt bortfall då alla 
parametrar fanns med. Ett representativt urval innebär att urvalet speglar helheten (Bryman, 
2011).  Betänketiden gjorde att intervjuerna blev mer tidskrävande än om intervjutider bokats 
in vid första samtalet. Det ansågs vara en viktig etisk fråga att förskolepersonalen skulle få 
betänketid innan de bokade datum, då de skulle få tänka över och ta ställning till deltagandet i 
lugn och ro. Detta var eftersom förskolepersonalen till en början endast kunde ta del av 
informationen kring studien muntligt men även för att undvika avhopp på grund av osäkerhet. 
Ingen individ får påverkas negativt vare sig fysiskt eller psykiskt under deltagandet i en 
studie och information skall ges både muntligt och skriftligt (Vetenskapsrådet, 2011). 



13 
 

Utgångspunkten för intervjuerna var ett semistrukturerat intervjuformulär (Bryman, 2011) 
som en av författarna fyllde i medan den andra författaren ställde frågor. Valet att inte spela 
in intervjuerna grundas på att inspelningar av intervjuer kan bidra till nervositet hos 
deltagarna. Samt att författarna genomförde intervjuerna tillsammans, vilket bidrog till att 
intervjupersonen inte blev distraherad av anteckna svaren, utan kunde vara uppmärksam på 
att vara engagerad i samtalet (Bryman, 2011).  Det var även ett etiskt ställningstagande då 
datainsamlingen genomfördes i en miljö där barn vistas, det skulle eventuellt behövas 
föräldrars tillstånd vid en inspelning (Vetenskapsrådet, 2011). En svaghet var att en tänkt 
intervju fick genomföras via e-post, då inga av föreslagna datum och tider passade. Vid en e-
post intervju kan svaren bli annorlunda eftersom respondenten har möjlighet att tänka igenom 
frågorna under en längre tid, än vid personliga intervjuer. Samt att det personliga mötet 
uteblir och därmed relationen mellan intervjuare och intervjupersonen (Bryman, 2011). 
Intervjun genomfördes i det direkta mejlet efter muntlig överenskommelse med respondenten 
via telefon.  
 
En styrka var att intervjufrågorna testades genom två pilotstudier. En med personer utan 
anknytning till förskolan för att få en utomståendes perspektiv på frågorna och hur de 
uppfattas. Detta kallas för en pilotstudie, alternativt pilotundersökning (Bryman, 2011). 
Ytterligare ett test av intervjufrågorna genomfördes med en jämförande grupp med 
förskolepersonal i en sluten Facebookgrupp där båda av den aktuella studiens författare är 
medlemmar. Bryman (2011) menar att det är av stort värde att genomföra en 
pilotundersökning i en mindre grupp som är jämförbar med de respondenter som finns med i 
den egna studien.  

Begränsningen är att studien är i en liten skala och det hade varit intressant att se hur 
implementeringen av arbetet med en giftfri förskola sker på nationell nivå. Då det saknades 
resurser samt fanns en restriktad tidsgräns fanns det inte det underlag som krävdes för en mer 
djupgående studie, något som förespåddes redan vid start av studien. Studien skrivs med en 
förhoppning att ge stöd för en mer etablerad forskare/forskargrupp att fortsätta studien mer 
långsiktigt och djupgående. Samt vara ett stöd till Halmstad kommun i deras arbete med 
giftfria förskolor. 

Resultatdiskussion 
Resultatet ger en bild av den kontext och de förutsättningar som finns inför implementeringen 
av en giftfri förskola. Det framkommer att de flesta av förskolepersonalen inte har vidare 
kunskaper om kemikalier i leksaker, men att de gärna vill ha det. Det finns även en oro att 
projektet giftfria förskolor ska kosta för mycket ekonomiskt och att det blir till förskolornas 
och barnens nackdel snarare än kommunens. Samtidigt är det många som välkomnar giftfria 
förskolor och ser det som ett steg i rätt riktning och vill vara delaktiga i projektet, även om 
kemikalier i dagsläget inte ses som en direkt säkerhetsrisk av förskolepersonalen. En större 
samverkan är något som förskolepersonalen efterfrågar. Både i syfte av att få till ett 
kunskapsutbyte, men även för att få mer att säga till om i fråga om inköp av leksaker. Vad 
gäller leksaker används det mycket alternativa material med fokus på pedagogik och 
ekonomi. Aspekten kring säkerhet samt att materialen inte alltid är lämpade för barn är inget 
förskolepersonalen reflekterat över. De teman som framkommit är alla faktorer som kan 
påverka implementeringen av projektet med en giftfri förskola. 
 
Leksaker 
Resultatet visar att förskolepersonalen generellt sätt använder mycket alternativa material i 
verksamheten. Detta är ett medvetet arbetssätt då det stimulerar barnens utveckling och 
fantasi. Le Cann, Bonvallot, Glorennec, Deguen, Goeury och Le Bot (2011) beskriver i sin 
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studie att inomhusmiljön och luftkvaliteten med bland annat partiklar från ftalater varierade 
mellan landsbygd och storstad. En anledning skulle kunna vara den friska luften och 
tillgången till naturen på landsbygden. Det kan därför ses som positivt att de flesta 
förskolor använder sig av naturliga material som kottar och pinnar. Samtidigt måste finnas 
kunskap om vad som klassas som naturmaterial då det råder en förvirring om vad 
naturmaterial är. En intervjuperson talade om behandlade material och fabriksmaterial som 
naturmaterial, vilka kan innehålla tungmetaller med mera. Förskolepersonalen lägger stor 
tyngd på att leksaker bör ha ett pedagogiskt syfte då barnens utveckling står i centrum. En 
svaghet kan ses då kemikalieinnehåll inte ses som en säkerhetsrisk utan som en enskild fråga. 
Det alternativa material som tas in på förskolorna har förskolepersonalen överlag inte 
kontrollerat vad gäller innehåll eller om de kan vara direkt opassande för barn att hantera. Så 
även om förskolepersonalens tankar om alternativa material och att dessa har ett bra 
pedagogiskt syfte menar Dahl & Grudd (2013) att återvunnet material inte bör hanteras av 
barn. Eftersom det inte är avsett för detta användningsområde och kan därmed utgöra en risk 
ur kemikaliesynpunkt. Resultatet kring förskolepersonalens syn på leksaker och alternativa 
material bidrar till ett utgångsläge kring vilka kunskaper och förutsättningar som finns. Vilket 
är en utgångspunkt för att kunna omsätta implementeringen från en policy till faktisk 
handling (Buse, Mays & Walt, 2005) 
 
Implementering 
En viktig del för att implementeringen av en giftfri förskola ska kunna få genomslagskraft är 
samverkan, vilket innebär ett gränsöverskridande samarbete mellan olika aktörer och 
intressenter Buse, Mays & Walt (2005). Meyers, Durlak & Wandersman (2012) menar att för 
att implementeringen ska lyckas är det viktigt att förarbetet är väl förankrat och att en bred 
kunskap finns om det kontext där implementeringen ska genomföras. Genom resultatet har 
flera olika aspekter på hur den kontext och de förutsättningarna för samverkan ur 
förskolepersonalens perspektiv framkommit.  
 
Intervjuerna visade att förskolepersonalen har stor tillit till de nuvarande upphandlingsavtal 
som finns, då dessa enbart tar in CE-märkta varor samt följer de lagar och direktiv som finns 
för leksaker (Åkesson, 2013). Likaså var det få som läste varningstexter och bruksanvisningar 
för leksaker.  Den stora tilliten till trots menar Delling (2014) att 53 av 211 granskade 
leksaker år 2013 innehöll för höga halter kemikalier. Detta betyder att en stor tillit snarare 
skulle kunna vara en för stor tillit och att det kanske kommer in leksaker med för höga 
kemikaliehalter trots upphandlingar. Det behövs det mer kunskap för att förskolepersonalen 
inte ska beställa hem de billigaste leksakerna utan att reflektera över kemikalieinnehållet. 
Förskolorna har en inblick i vad de behöver på ett sätt som kommunens tjänstemän. Detta kan 
vara en aspekt som påverkar implementeringsarbetet. Då förskolepersonalens tillit är väldigt 
hög och egenkontrollen samt den egna kunskapen är låg. Det kan påverka implementeringen 
då en av utgångspunkterna för en lyckad implementering är att alla som deltar i projektet 
eller påverkas av det förstår dess betydelse (Nutbeam, Harris & Wise, 2010). Långsiktigt 
tänkande är en tanke som lyfts i resultatet, som bottnar i förskolepersonalens syn på projektet 
med en giftfri förskola som ett långsiktigt projekt där både tid och ekonomiska medel måste 
avsättas. 
 
Något som de ställer sig frågandes till är om kommunen har insett att förändring av 
förskolans miljö inte kan ske direkt. Enligt Buse, Mays & Walt (2005) är det viktigt med en 
bra samverkan som grund för att implementeringen av ett projekt ska kunna genomföras. Så 
ska projektet giftfria förskolor i Halmstad kunna få till en bra implementering behövs en bra 
samverkan med förskolepersonalen. Förskolepersonalen nämner även samarbete med både 
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barn och föräldrar. I det beslutsunderlag som Halmstad kommun tagit fram beskrivs arbetet 
mer som en inventering av ett antal av kommunens förskolor. Därefter plockas de produkter 
bort som anses hälsoskadliga (Halmstads kommun, 2013). Detta innebär ett annat fokus än ett 
arbete som innefattar samverkan med förskolepersonalen.  
  
Förståelse 
I Riksdagens miljömål 5 (Proposition 2004/05:150) beskrivs hur skadligt kemikalier i 
leksaker är och hur viktigt det är att öka kunskapen om dessa. Av resultaten kan däremot 
utläsas att kunskapen om dessa är mycket liten, endast en tillfrågad svarade att hen var insatt i 
politiska beslut och regler till en viss del. I Lag 2011:579 om leksakers säkerhet betonas 
ansvaret hos den eller de vuxna som har uppsikt över barnen som leker med leksakerna, även 
gällande kemisk säkerhet. Det som oroar är den kunskapslucka som finns kring effekten av 
de kemikalier som finns i vår vardagsmiljö och vi dagligen exponeras för utan att vi har 
kännedom om dem (Hedlund, Hellström, Ricklund & Lilja, 2013).  Detta syns tydligt i 
resultatet av intervjusammanställningen flertalet av förskolepersonalen kände sig oroliga och 
osäkra på vilka kemikalier som var farliga och i vilka produkter de återfanns. Det är därför av 
stor betydelse vilken kunskap förskolepersonalen har om barns exponering av kemikalier i 
leksaker i förskolemiljön, då de är med och påverkar barnens vardagsmiljö medvetet eller 
omedvetet. För att implementeringen av projektet ska lyckas så krävs mer än kunskap om 
ämnet hos kommunens ledning, de ansvariga för projektet samt de upphandlingsansvariga. 
Även förskolepersonalen då de har en stor självbestämmanderätt till vad för leksaker de tar in 
på sina förskolor (Halmstad kommun, 2013).  
 
Förskolepersonalen visade en vilja till ökad förståelse för att på så sätt kunna få mer 
inflytande och kunskap för att kunna avgöra om en vara är skadlig ur kemikaliesynpunkt eller 
inte. En större förståelse för vad giftfria leksaker innebär men även varför det är viktigt ur 
hälsosynpunkt behövs för att i slutändan få med personalen på implementeringen av giftfria 
förskolor. En aspekt som studieförfattarna blev förvånade över var att en del förskolepersonal 
privat hade ett större intresse för att minska kemikalierna. De som hade ett intresse även 
i förskolemiljön sökte sig aktivt till olika vetenskapsbaserade sajter på internet, såsom 
Naturskyddsföreningen medan de med enbart privat intresse läste på bloggar som riktade sig 
till det privata hemmet. Ett förslag för att öka förståelsen och nå ut till förskolepersonalen 
skulle kunna vara att använda sig mer av branschtidningen "Förskola", som de allra flesta i 
den aktuella studien läser mer eller mindre för att göra informationen lättillgänglig.  
 
För att en implementering ska lyckas är det viktigt att alla som arbetar med projektet eller på 
annat sätt påverkas av det förstår dess innebörd samt varför en förändring är betydelsefull 
(Nutbeam, Harris & Wise, 2010). Motivationen för lärare att vidareutbilda sig eller inte beror 
enligt Gorozidis och Papaioannou (2014) studie i stor grad på personliga uppfattningar. De 
skriver att självbestämmande är en punkt som återkommer och menar att det måste vara på 
lärarnas initiativ att vilja vidareutbilda sig. Enligt Gorozidis och Papaioannou (2014) studie 
kan en kvalificering som ges efter en vidareutbildning motivera lärarna och agera som en 
konkret belöning. Politiker skulle ha nytta av att samarbeta med lärarna i frågor gällande 
vidareutbildning och utformning av lärarutbildningar för att kunna skapa mer 
självbestämmande enligt Gorozidis och Papaioannou (2014). Det kan relatera till denna 
studie då även kunskap och vidareutbildning om kemikalier i leksaker och dess effekt på 
barns hälsa är nödvändigt för att kunna skapa en lyckad implementering av giftfria förskolor 
(Dahl och Grudd, 2013). 
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Ekonomi 
Resultatet visar att förskolepersonalen är väl insatt i de ekonomiska aspekter som finns i 
verksamheten. Inte bara genom att de har en begränsad budget att röra sig med vad gäller 
inköp av leksaker utan även att det billigaste prioriteras. Den ekonomiska aspekten påverkar 
även förskolepersonalens syn på om projektet med giftfria förskolor är genomförbart, då det 
redan råder ekonomiska brister i verksamheten. Det framkom av intervjupersonerna en del 
oroliga tankar angående ekonomiaspekten av giftfria förskolor. För att implementeringen av 
giftfria förskolor ska lyckas är det viktigt att förarbetet är väl förankrat samt att det finns en 
bred kunskap om det kontext implementeringen ska genomföras i då eventuella fallgropar bör 
ses över redan under planeringsstadiet (Meyers, Durlak & Wandersman, 2012). Detta faktum 
kan Halmstad kommun ta till sig och se till att specificera den ekonomiska aspekten och 
därmed bemöta förskolepersonalens frågor kring vad projektet kommer innebära rent 
ekonomiskt för varje enskild förskola. 

Slutsats  
För att implementeringen av giftfria förskolor ska lyckas ur personalens perspektiv så 
efterlyser de information och utbildning från kommunens sida. Detta för att de själva ska 
kunna genomföra aktiva och medvetna val för den egna förskolan. Mycket av det material 
som finns idag på förskolorna används som leksaker även sådant som inte är avsedda till 
detta ändamål, utan en eftertanke på kemikalierisker. En samverkan mellan förskola, 
kommun, föräldrar, barn och övriga organisationer såsom t.ex. Naturskyddsföreningen ses 
som positivt och eftersträvansvärt av förskolepersonalen och en förutsättning för projektet att 
lyckas under lång sikt (Nutbeam, Harris & Wise, 2010).  
 
I sökningarna om kemikalier i leksaker i förskolemiljö finns ett flertal vetenskapliga artiklar 
som tar upp mängden kemikalier i leksaker och dess inverkan på barnens hälsa (Grandjean, P. 
& Landrigan, P., 2014). Något som saknades var däremot forskning om hur den nyfunna 
kunskapen nått de som arbetar med barnen, det vill säga förskolepersonalen. Det är det 
studieförfattarna till denna studie vill komma åt, men det behövs större och mer omfattande 
forskning för att säkerställa resultaten. Kemikalier i barns vardag och dess konsekvenser för 
barns hälsa tas upp i fler sammanhang än inom förskolan. I Rikshandboken i barnhälsovård 
tas kemikalier i barns miljö upp som ett eget tema (Hagström, 2014), vilket visar på ämnets 
relevans för barns hälsa och hur viktigt arbetet med en giftfri miljö är. Den här studien kan ge 
Halmstad kommun en inblick i förskolepersonalens perspektiv, deras kunskapsnivå, intresse 
och uppfattningar om hur giftfria förskolor skulle kunna implementeras på bästa vis. 

DEN ENSKILDA INSATSEN 
Den aktuella studien har genomförts av två författare som tillsammans genomfört studien 
med ett stort personligt engagemang. Större delen av arbetet har genomförts gemensamt 
genom en ansvarsfördelning där varje moment bearbetats tillsammans. Bakgrunden har 
genomförts av bägge författarna, allt insamlat material samt källor har lästs av bägge 
författarna, även om sökandet och skrivandet inom olika områden genomförts var för sig för 
att skapa en bredd. Alla skrivna texter bytes sedan mellan författarna för en kritisk 
granskning. Datainsamlingen och dataanalysen genomfördes tillsammans av författarna. Det 
enda som gjordes var för sig var genomgången av intervjumaterialet då författarna läste 
intervjuerna flera gånger samt skrev beskrivningar av varje intervju som sedan jämfördes 
mellan författarna. Resultatet, metod- och resultatdiskussionen samt slutsatsen bearbetades 
och skrevs gemensamt i internetplattformer där båda författarna deltog. Mindre detaljer som 
kontakt med personal och chefer har i största mån varit gemensam. Men även delats upp av 
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praktiska skäl, såsom telefonkontakt eller mailkontakt med förskolechefer och 
förskolepersonal i fråga om samtycke för att genomföra studien. 
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Bilaga 1: Styrdokument som kommun och förskola har att ta ställning till 
 

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG. Dessa bestämmelser är 
framtagna för att alla medlemsländer i EU ska ha en gemensam grund vad gäller 
leksakers säkerhet med åtanke att skydda de mest sårbara konsumenterna det vill säga 
barnen (Direktiv 2009/48/EG). Detta direktiv tar upp kemikalier i leksaker ur 
säkerhetssynpunkt. De ämnen som är särskilt viktiga att skydda barn mot är CMR-
ämnen (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen), 
allergiframkallande ämnen och vissa metaller. CMR-ämnen delas upp i kategorier 
varav kategori 1a, 1b och 2. 1a är den kategori som orsakar effekter på människor, 1b 
förmodas ha effekter på människor utifrån vad som observerats från djurstudier, 2 i 
denna kategori kan effekter dock inte lika starkt som de andra två.  Endast spår av 
dessa ämnen får användas det vill säga i mycket små koncentrationer (Direktiv 
2009/48/EG). I direktivet finns specifika kemikaliekrav. För 19 ämnen finns en gräns 
för hur mycket av ämnet som får läcka ut ur leksaken, gränsvärdena varierar beroende 
på vilket ämne det är, exempel på ämnen: Aluminium, bly, kadmium, kvicksilver och 
koppar. Direktivet förbjuder 55 doftämnen i halter och ytterligare 11 måste anges på 
förpackningen (Direktiv 2009/48/EG). 

 Europarlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1907/2006 som även kallas REACH 
är en kemikalielagstiftning där förbud mot vissa ämnen i leksaker regleras, till 
exempel på förbud är bensen och ftalater i leksaker. Varje Europeisk medlemsstats 
myndighetsansvar betonas som står direkt under den Europeiska 
kemikaliemyndigheten (Förordning (EG) 1907/2006).  

 Lag 2011:579 om leksakers säkerhet.  Lagen gäller både de leksaker som finns på 
marknaden till försäljning och inom offentlig verksamhet (SFS 2011:579) betoning på 
de vuxnas ansvar för barnens användande av leksaker.  9 § beskriver att en leksak inte 
på något sätt får innebära risker för någons hälsa och i denna paragraf betonas att 
ansvaret för barnets säkerhet ligger på dem som har uppsikt över barnet. 10 § handlar 
om att alla leksaker ska förses med varningstext och instruktioner om dess 
användning. 12 § innan en leksak får släppas ut på marknaden ska de krav som ställs i 
9 § och 10 § uppfyllas (SFS 2011:579). Ansvaret för leksakers säkerhet delas upp 
mellan tre olika aktörer: tillverkare, importör och distributör. Ansvarsfördelningen är i 
angiven ordning ovan. Tillverkare är den som producerar leksaken och har ett särskilt 
ansvar för att inneha en teknisk dokumentation under 10 år. Tillverkaren är den som 
har som ansvar att CE-märka leksaken, se till att den är spårbar under 10 års tid och 
förse leksaken med information och varningstext. Importör är alla som köper leksaker 
från en säljare utanför EU. Även för importören gäller samma regler för 
dokumentation och spårbarhet. Distributör är den som köper in leksaker från en 
säljare inom EU, distributören ska kunna uppvisa att leksakerna följer de krav som 
finns men är inte skyldig att ha teknisk dokumentation eller spårbarhet men ska vid 
myndigheters begäran kunna ta fram denna samt under 10 års tid kunna ange vem 
som levererat leksaken (SFS 2011:579).  
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 I förordningen om leksakers säkerhet regleras vilken myndighet som ansvarar för 
olika marknadskontroller, märkning av leksaker med mera. Konsumentverket är den 
myndighet som meddelar föreskrifter om fysikaliska och mekaniska egenskaper och 
Kemikalieinspektionen meddelar föreskrifter gällande kemiska egenskaper samt 
Elsäkerhetsverket som har hand om säkerhet kring elektriska egenskaper (SFS 
2013:912).   

 I Konsumentverkets föreskrifter KOVFS 2011:5 kan läsas vilka krav som ställs innan 
en leksak släpps på marknaden. Först och främst måste de uppfylla de krav som finns 
i Lag (2011:529) om leksakers säkerhet samt de krav som ställs på varningstexter och 
instruktioner måste anges på ett särskilt sätt. Alla leksaker ska märkas med 
minimum/maxålder, högsta/lägsta vikt samt om tillsyn behövs. Denna information ska 
finnas på svenska (KOVFS 2011:5).   

 Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2011:3 handlar om kemikalier och 
leksaker. Det står specifikt om kemiska egenskaper där leksaker ska utformas och 
konstrueras på ett sätt å att de inte skadar människors hälsa och är en nationell 
anpassning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG (KIFS 2011:3). 
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Bilaga 2: Informationsbrev till förskolechefer 
 

 

Brev om informerat samtycke, implementering av ”giftfria förskolor” ur     
förskolepersonalens perspektiv.  

Förskolechefens namn, Verksamhetsområde, Ort 
 
Hej! 
Vi är två studenter som ska göra vårt kandidatexamensarbete i den 3-åriga utbildningen 
Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering. Vårt arbete inriktas på kemikalier 
i barns vardag och implementering av ”Giftfria förskolor”. 
”Operation giftfri förskola” är en implementering av målområde 5 (sunda och säkra miljöer 
och produkter) för de svenska folkhälsomålen. Bly, bisfenol A och ftalater används som 
beståndsdel i leksaker samtidigt som effekten av dessa ämnen inte testats tillräckligt innan de 
började användas i leksaker. Kemikalier kan påverka vår hjärna och orsaka störningar 
gällande beteende, intelligens, en förlust av kognitiva förmågor men även ge allergier och 
astma. Det finns idag forskning som behandlar hur mycket kemikalier det finns på förskolor. 
Vad som däremot saknas, och som vi har tänkt undersöka närmare, är förskolepersonalens 
perspektiv. Vi har varit i kontakt med xx, som arbetar med implementeringen av Operation 
giftfri förskola. Hen har föreslagit ett antal förskolor för att få en god spridning inom 
kommunen. 

För vår undersökning vill vi intervjua en person ur personalen på din förskola, i ett separat 
rum från barnen för att personen ska kunna koncentrera sig. Vi kommer inte spela in varken 
ljud, film eller fotografera på förskolan. Materialet kommer att användas i vårt 
examensarbete. Inga personuppgifter kommer att lagras och ingen information som kan 
kopplas till specifika förskolor för identifiering kommer att publiceras i examensarbetet. 
Intervjuerna beräknas ta cirka 30 minuter. I intervjufrågorna kommer vi att ställa frågor 
angående uppfattningar och kunskaper om kemikalier i leksaker och hur personalen uppfattar 
”Operation giftfri förskola” och sin roll i den. 

Det är du som bestämmer om vi får kontakta din förskola för en intervju ni kan när som helst 
avbryta er medverkan i undersökningen genom att kontakta antingen någon av oss (Moa och 
Matilda) eller vår handledare (Ewy). 

 
Du tillfrågas härmed om samtycke att intervjua förskolepersonal för en studie om kemikalier 
i leksaker.  
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Med vänliga hälsningar 
Moa Klemedtsson och Matilda Larsson 

 

 
Institutionen för hälsa 

Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00 



 

6 
 

 

 

Bilaga 3: Informationsbrev till förskolepersonal 
 

 

Brev om informerat samtycke, implementering av ”giftfria förskolor” ur     
förskolepersonalens perspektiv.  

Hej! 
Vi är två studenter som ska göra vårt kandidatexamensarbete i den 3-åriga utbildningen 
Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering. Vårt arbete inriktas på kemikalier 
i barns vardag och implementering av ”Giftfria förskolor”. 
”Operation giftfri förskola” är en implementering av målområde 5 (sunda och säkra miljöer 
och produkter) för de svenska folkhälsomålen. Bly, bisfenol A och ftalater används som 
beståndsdel i leksaker samtidigt som effekten av dessa ämnen inte testats tillräckligt innan de 
började användas i leksaker. Kemikalier kan påverka vår hjärna och orsaka störningar 
gällande beteende, intelligens, en förlust av kognitiva förmågor men även ge allergier och 
astma. Det finns idag forskning som behandlar hur mycket kemikalier det finns på förskolor. 
Vad som däremot saknas, och som vi har tänkt undersöka närmare, är förskolepersonalens 
perspektiv. Vi har varit i kontakt med xx, som arbetar med implementeringen av Operation 
giftfri förskola. Hen har föreslagit ett antal förskolorför att få en god spridning inom 
kommunen. 

Vi kommer att intervjua dig i ett separat rum från barnen för att i lugn och ro genomföra 
intervjun. Vi kommer inte spela in varken ljud, film eller fotografera på förskolan. Materialet 
kommer att användas i vårt examensarbete. Inga personuppgifter kommer att lagras och ingen 
information som kan kopplas till specifika förskolor för identifiering kommer att publiceras i 
examensarbetet. Intervjuerna beräknas ta cirka 30 minuter. Intervjufrågorna kommer att 
handla om dina uppfattningar och kunskaper om kemikalier i leksaker och hur du som 
personal uppfattar ”Operation giftfri förskola” och din roll i detta arbete. Vi har varit i 
kontakt med Anders Börjesson från barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad som valt ut 
er och er förskola. 

Det är du som bestämmer om vi får kontakta din förskola för en intervju ni kan när som helst 
avbryta er medverkan i undersökningen genom att kontakta antingen någon av oss (Moa och 
Matilda) eller vår handledare (Ewy). 

Före intervjun får du även muntlig information, vi vill också att du skriver på en 
samtyckesblankett där du svarar ja på att delta i intervjun. Du tillfrågas härmed om samtycke 
att intervjua förskolepersonal för en studie om kemikalier i leksaker.  
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Med vänliga hälsningar 
Moa Klemedtsson och Matilda Larsson  

 

 
Institutionen för hälsa 

Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00 
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Bilaga 4: Intervjufrågor till förskolepersonal. 
 
Inledande frågor: 

 Ålder 
 Utbildning 
 Yrkesverksamma år som förskollärare 
 Antal år på denna specifika förskola 

 
Leksaker:   

 Vad anser du generellt är det viktigaste att tänka på vad gäller leksaker?  
 

 Har du som förskolelärare något ansvar för inköp av leksaker? Kan du berätta om hur 
det går till i era val av leksaker, finns kemikalieinnehållet med i valet? 
 

Kunskap om kemikalier i leksaker: 

 Hur resonerar du kring de omständigheter som påverkar de material som barn 
använder sig av?  
 

 Har du någonsin läst om kemikalier i leksaker? 
 

 Har ni för vana att kontrollera CE-märkning, varningar och bruksanvisningar? 
 

 Är du insatt i regerings- och politiska beslut angående kemikalier och leksaker? 

 
Uppfattningar av arbetet kring "giftfri förskola" 

 Vilka uppfattningar har du om arbetet med ”giftfria förskolor”?  
 

 Hur upplever du den information som ni fått?  
 

 Vilka effekter tror du kommunens arbete kring "giftfria förskolor" kommer att få för 
er på er förskola?  
 

 I arbetet med en ”giftfri förskola” hur uppfattar du förskollärares chans till 
delaktighet? 

 
 Har din uppfattning av leksakers innehåll förändrats på något sätt efter starten med 

arbetet med en ”giftfri förskola”? På vilket sätt?  
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Bilaga 5. Exempel på dataanalys 
 
Familiarisering av 
data 

Koder Kategorier Teman 

”Att barnen har 
roligt, användbara, 
vad är leksaker? är 
det tillverkat för 
barn? leksaker 
behöver inte vara 
leksaker i den rätta 
bemärkelsen utan 
kan även vara t.ex. 
en träslev” (7) 

Frågasättande om 
vad en leksak 
egentligen är 

Alternativa material Leksaker 

”Allt behöver inte 
kosta, pinnar, kottar, 
burkar, allt som 
finns. Vi jobbar 
mycket med 
alternativa material” 
(2) 

 

Gratis material Alternativa material 

”Det är bra att det 
kontrolleras, att de 
tänker på barnen. 
Det ska plockas 
väck” (1) 

 

Kontroll på barnens 
villkor 

Delat ansvar mellan 
kommun och 
förskolepersonal 

Implementering  

 

”Bra att kunna 
använda för att 
bemöta föräldrars 
oro och frågor.”(7)  

Föräldrastöd Samarbete mellan 
aktörer och 
intressenter 

”Svårt när man inte 
vet vad de 
innehåller” (2)  

 

Ovisshet Bristande 
information 

Förståelse 
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Bilaga 6: Följande räknas inte som leksaker 
 
Konsumentverket (2011) har i sin författningssamling om leksakers säkerhet skrivit en lista 
på vad som inte räknas som leksaker och därmed inte bör användas i detta ändamål, vi har 
valt att ta med ett urval av dessa.  
 

 Högtids- och festdekorationer, till exempel ballonger.  
 

 Varor med pedagogisk funktion som elektriska ugnar och strykjärn.   
 

 Varor avsedda för undervisning i skolor och annan pedagogisk verksamhet under 
tillsyn av en vuxen såsom laborationsutrustning. 

 
 Elektronisk utrustning, till exempel persondatorer, tangentbord, spelkonsoler och 

tillhörande kringutrustning, detta gäller den utrustning som inte är särskilt konstruerad 
för och riktad till barn.   

 
 Nappar 

 
 Leksaksliknande lampor 

 
 Elektroniska transformatorer för leksaker 

 
 Modeaccessoarer för barn  

 
 Fingerfärg, såpbubblor och slime (kemiska produkter). 
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Bilaga 7: Etisk självgranskning 
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