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Sammanfattning 
 
 
Varor som yngre barn kommer i kontakt med dagligen så som leksaker, elektronik, textilier, 
husgeråd med mera har på senare år uppmärksammats allt mer på grund av sitt 
kemikalieinnehåll. Några kommuner i Stockholm har tagit fram kemikalieplaner och jobbar 
systematiskt för att fasa ut varor som innehåller farliga ämnen. Detta examensarbete ämnar 
bidra till ett förbättrat kunskapsunderlag för ett eventuellt kommande arbete med giftfria 
förskolor i Haninge kommun. Studiens fokus ligger på de förutsättningar och problem som 
finns för förskolepersonal att hantera kemikalierisker i förskolemiljöer.  

Primärdata samlades in genom en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer med 
både förskolepersonal och personer verksamma inom den centrala organisationen det vill 
säga i kommunen. Delar av vetenskapliga studier och teorier kopplade till begreppen 
riskhantering, riskuppfattning och riskkommunikation användes för att sätta resultatet av 
studien i ett större sammanhang. En tematisk analys utfördes sedan med hjälp av de 
identifierade indikatorerna för effektiv riskhantering bland annat riskuppfattning, 
ansvarstagande samt intern och extern riskkommunikation. 

 
Resultatet från denna studie visar att de flesta av indikatorerna för en effektiv riskhantering 
inte uppfylls i dagsläget. Exempelvis är kommunikationssystemet bristfälligt och 
förskolepersonalens handlingsutrymme begränsas av budget, upphandlingsavtal och 
bristfällig kunskap samtidigt som det inte finns något rutinerat uppföljningsarbete för de krav 
som ställs i samband med upphandlingar. Haninge kommun kan förbättra 
förskolepersonalens förutsättningar bland annat genom att ställa högre krav vid 
upphandlingar, satsa på kommunikation och information, bli tydligare med sina riktlinjer 
kring farliga kemikalier i barns vardag och utveckla uppföljningsarbetet kring de krav som 
ställs.  
 

Nyckelord 
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Abstract  
 
 
Goods that children come in contact with on a daily basis for example toys, electronics, 
textiles, household items, have attracted an increased attention in recent years because of a 
common occurrence of residues of potentially hazardous chemical substances. Some 
municipalities in Stockholm have developed plans for managing chemical risks and work 
systematically to phase out products containing hazardous substances. This thesis aims to 
contribute to an improved knowledge base for any future work with non-toxic nursery 
schools in Haninge. The study's focus is on the challenges encountered by conditions and 
problems of preschool personnel to manage chemical risks in early childhood environments. 
 Primary data was collected through a qualitative approach based on semi-structured 
interviews with both the preschool staff and practitioners working in the central organization 
of the municipality. Identified key scientific studies and theories related to the concepts of 
risk management, risk perception and risk communication were used to put the results of the 
study in a larger context. A thematic analysis was then performed using developed indicators 
of effective risk management related to, for example, risk perception, accountability and 
internal and external risk communication. 
 
The results from this study show that most of the indicators of effective risk management are 
not met in the current situation. For example, the communication failure and pre-school 
staff's discretion is limited by budget, procurement contracts and imperfect knowledge while 
there is no routine monitoring work to follow up requirements associated with procurement. 
Haninge municipality can improve the pre-school staff conditions including setting higher 
standards in procurement, focus on communication and information, be clearer in its 
guidelines on hazardous chemicals in children's everyday lives and develop follow-up work 
around the requirements. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Världen står idag inför en växande kemikalieutmaning. Kemikalieproduktionen har ökat 
konstant efter andra världskriget och den förväntas fortsätta öka framöver enligt OECD:s 
prognoser. Den materiella välfärden liksom världsekonomin är starkt beroende av 
kemikalieproduktionen. Detta står dock i konflikt med dess inverkan på människors hälsa och 
miljö. (Kemikalieinspektionen 2013) 

Miljögifter som kan vara farliga för människors hälsa och för miljön förekommer ofta i 
inomhusmiljöer så som skolor, förskolor och arbetsplatser. Inomhusmiljöer innehåller oftast 
farliga kemikalier och främmande ämnen som kan frigöras från varor och exponera 
människor via luft och damm. (Dahl & Grudd 2013) Flamskyddsmedel, mjukgörare, färg, 
fyllmedel, pigment samt lösningsmedel kan läcka ut, passera över biologiska membraner och 
exponera människor och djur under produktens livscykel. (Klar et al., 2014)  

I Sverige har närvaron av kemikalier i barns vardag uppmärksammats allt mer under 
senare år. Naturskyddsföreningen till exempel, har kartlagt potentiellt skadliga kemikalier 
och varor i förskolemiljöer. Totalt inventerades 129 förskolor runt om i landet och resultatet 
tydde på förekomst av kemikalier i husgeråd gjord av plast, plastleksaker, leksaker som inte 
är ämnade att vara leksaker, inredning, byggnation med mera. Förbättringar i alla kommuner 
behövs för att kunna uppfylla regeringens mål om ”En giftfri vardag”. (Dahl & Grudd 2013)  

Somliga kommuner har redan påbörjat arbetet med giftfria förskolor. Stockholms stad och 
Sundbybergs stad är bland de kommuner som har kommit långt i arbetet med giftfria 
förskolor. Sundbybergs stad har till exempel tagit fram en vägledning för att minska 
miljögifterna i förskolor med fokus på giftfria inköp samt en handlingsplan med 23 åtgärder 
för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor. Även Stockholms stad har tagit fram 
en kemikalieplan för ett giftfritt Stockholm. Haninge kommun kommer eventuellt att börja 
arbeta med giftfria förskolor under det kommande året. Detta examensarbete ämnar fungera 
som ett första steg av ett kommande strategiskt arbete och skall tillhandahålla ett 
kunskapsunderlag om vilka möjligheter och hinder som finns för hantering av 
kemikalierisker i förskolor i Haninge.  

Hanteringen av kemikalierisker kräver vissa förutsättningar så som uppfattning av 
kemikalierisker, relevant kunskap, handlingsutrymme, fungerande informationssystem, 
samverkan mellan berörda aktörer med flera (Boström et al., 2013). Förskolepersonal är de 
som jobbar närmast barnen och bör ha dessa förutsättningar för att kunna hantera 
kemikalierisker i förskolemiljöer. 

Det finns ett antal studier om olika kemikalier och dess effekter på människors hälsa. En 
del studier fokuserar på hormonstörande ämnen och deras effekt på reproduktionssystemet, 
puberteten och överviktsproblem medan andra fokuserar på allergiframkallande ämnen med 
mera. Newbold (2013) skriver till exempel om hormonstörande kemikalier så som bisfenol A 
och deras negativa hälsoeffekter som till exempel fetma och diabetes. Bornehag & Nanberg 
(2010) skriver om eventuella samband mellan barns exponering för ftalater och ökad astma 
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och allergi. Det finns dock inte så många studier som fokuserar på förskolemiljöer och 
personalens förutsättningar att identifiera och hantera kemikalierisker.  
Pohara (2014) skriver att det finns en positiv attityd gentemot arbetet med giftfria förskolor. 
Det finns dock ett antal problem som försvårar detta arbete däribland bristande kunskap, 
kommunikation och konflikter mellan olika lagkrav. Larsson & Klemedtsson (2014) 
poängterar bland annat vikten av en gränsöverskridande samverkan mellan olika aktörer och 
intressenter för att kunna implementera en giftfri förskola. Vikten av en ökad förståelse för 
kemikalier i förskolemiljöer påpekas även här. 

Hansen (2013) skriver att kunskapsnivån om att det finns farliga kemikalier i leksaker på 
förskolor i Malmö är ganska hög. Problemet är dock att inte tillräckligt hänsyn tas till detta i 
samband med inköp. Det finns därmed en ganska hög risk för att leksaker i förskolor 
innehåller farliga kemikalier.  

Ett exempel på kemiska ämnen som har uppmärksammats som potentiella hälsorisker i 
vardagsmiljöer som förskolor är ftalater. Dessa ämnen är syntetiskt framställda organiska 
kemikalier som används för att öka flexibiliteten av material som plaster genom att fungera 
som ”mjukgörare”. Ftalater används i stor utsträckning och misstänks ha hormonstörande 
egenskaper (Swan 2008). Till exempel förekommer ftalater i en mängd olika produkter så 
som blodpåsar, medicinska slangar, material för hantering och förvaring av livsmedel, 
leksaker och elektriska apparater med mera. Dessutom används de i andra produkttyper så 
som kosmetika, färger och lacker. (Ghisari & Bonefeld-Jorgensen 2009) De är inte kemiskt 
bundna till plast och kan därför läcka ut, migrera eller avdunsta till inomhusluften, mat och 
dryck. Därmed utsätts människor kontinuerligt för dessa kemiska ämnen genom inandning, 
muntlig intag samt via huden. (Latini 2005)  

Generellt utsätts barn för ftalater i högre utsträckning än vuxna (Wormuth et al., 2006). 
Trots att ftalater bryts ner ganska snabbt i kroppen ökar oron för deras hälsoeffekter i och 
med den utbredda användningen av flera av dem med liknande egenskaper samtidigt. Ftalater 
kan överföras från modern till barnet och påverka dess reproduktionssystem. (Swan et al., 
2005)  

Barn har flera hundra främmande kemiska ämnen i sitt blod redan vid födseln. 
(kemikalieinspektionen 2011) Dessutom utsätts de ständigt för kemikalier som avges från 
leksaker, möbler och andra varor. Dessa hamnar sedan i barns kroppar då de spenderar 
mycket av sin tid nära golvet. (Kemikalieinspektionen 2013)  
Då barns organsystem så som hjärnan, nervsystemet, fortplantningssystemet och 
hormonsystemet inte är färdigutvecklade är de känsligare för kemikalier än vuxna. Barn har 
dessutom tunnare hud vilket gör att de exponeras mer för kemikalier än vuxna. De äter, 
dricker och andas mer i förhållande till sin kroppsvikt vilket gör att de får i sig mer av 
kemikalier jämfört med vuxna. (kemikalieinspektionen 2014) Barn har även ett så kallat hand 
till mun-beteende vilket innebär att de stoppar fingrarna i munnen och suger på händerna 
(Dahl & Grudd 2013). 
 Med detta som bakgrund är det viktigt att beakta kemikalierisker i barns vardag. För att 
kunna hantera dessa risker krävs det förutsättningar och förskolepersonal som jobbar närmast 
barnen bör ha dessa förutsättningar för att kunna hantera kemikalierisker i förskolemiljöer. 
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1.2 Problemformulering 
 
I dagens samhälle utsätts människor och framför allt barn för många olika kemikalier varav 
en del är farliga och utgör risk för hälsan. Barn är känsligare och får ofta i sig mer av dessa 
kemikalier då de äter oftare och har andra beteenden än vuxna som t.ex. hand till mun-
beteendet. Farliga kemikalier kan vara cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande. En 
del kan vara hormonstörande. Ftalater och bisfenol A är enligt Naturskyddsföreningen två 
exempel på de hormonstörande ämnen som förekommer i en huvudsaklig miljö som yngre 
barn vistas i nämligen förskolor. Förskolepersonal jobbar närmast barn och bör ha lämpliga 
förutsättningar för att kunna hantera förekommande kemikalierisker inom förskolemiljöer. 
Kunskapsläget kring dessa förutsättningar är dock otillräckligt vilket gör det intressant att 
titta närmare på de möjligheter och problem som förskolepersonal upplever kopplat till 
hantering av kemikalierisker i förskolor. 
 

1.3 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att bidra till ett förbättrat kunskapsunderlag för ett eventuellt 
kommande arbete med ”giftfria förskolor” i Haninge kommun.  
 

1.4 Frågeställningar  
 
Vilka förutsättningar har förskolepersonal i Haninge för att minska kemikalierisker i 
förskolemiljöer?  
 
Vilka åtgärder kan Haninge kommun vidta för att förbättra förskolepersonalens 
förutsättningar att hantera kemikalierisker?  
 

2. Teoretiskt ramverk  
 
 
Forskningen kring hantering av olika risker samt hur dessa risker uppfattas av allmänheten är 
omfattande, dock är inte all forskning relevant att presenteras i detta arbete. Nedan 
presenteras delar av de vetenskapliga studier och teorier kopplade till begreppen 
riskhantering, riskuppfattning och riskkommunikation för att kunna sätta resultaten av denna 
studie i ett större sammanhang. 

Då riskhantering är en invecklad och systematisk process som varierar beroende på typ av 
risk, inleds avsnittet med en presentation om olika typer av risker och generella utmaningar 
kopplade till deras hantering. Därefter följer en beskrivning av riskhantering och de 
inverkande faktorer som är relevanta för denna studie. Speciellt diskuteras 
riskkommunikation och riskuppfattning då de är avgörande faktorer för utgången av 
riskhanteringsprocessen. Avslutningsvis presenteras de faktorer som i bästa tänkbara fall 
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skapar förutsättningar för riskhantering. Dessa tydliggörs i tabell 1 och har fungerat som 
indikatorer för en effektiv riskhantering inom berörda områden. Jag har med andra ord 
utvärderat mina empiriska observationer med bas av dessa indikatorer.  

 

2.1 Risker och generella utmaningar  
 
Riskhantering står inför tre stora utmaningar nämligen komplexitet, osäkerhet och tvetydighet 
(Renn 2008). Dessa egenskaper som många risker uppvisar kan försvåra hanteringsprocessen 
på olika sätt.  

Komplexitet betyder att det finns många olika orsakssamband mellan en rad potentiella 
kausala faktorer och specifika observerade effekter som är svåra att identifiera och 
kvantifiera. Denna svårighet beror bland annat på interaktiva faktorer, långa 
förddröjningsperioder med flera. (Renn 2008, s. 75) Kombinations- eller cocktaileffekten är 
ett exempel på interaktiva faktorer. Många kemiska ämnen kan vara ofarliga i små doser men 
tillsammans kan de få helt nya eller förstärkta effekter. Detta kan leda till missvisande eller 
för högt satta gränsvärden. (Kortenkamp 2007, s. 98) Boström et al. (2012) skriver att 
komplexitet skapar stora utmaningar för reglering och hantering av kemikalierisker i varor så 
som textilier samtidigt som det försvårar kommunikationen om dessa risker både internt och 
externt. Samtidigt kan komplexitet fungera som en ursäkt för att inte vidta några 
förebyggande åtgärder och leda till en defensiv och oansvarig attityd.  

Osäkerhet innebär brist på en tydlig vetenskaplig eller teknisk grund för beslutfattande och 
är ett resultat av ofullständig minskning av riskens komplexitet (Renn 2008). Det råder alltså 
stor osäkerhet kring risker så som hälsorisker av kemiska ämnen då effekterna av dessa risker 
är icke-linjära och indirekta. Man har med andra ord inte kunnat minska komplexiteten hos 
dessa risker vilket gör att det råder stor osäkerhet om deras faktiska inträffande och deras 
konsekvenser. (Sonnsjö & Mobjörk 2013) Tvetydighet i ett riskhanteringssammanhang 
innebär att det finns flera legitima tolkningar av riskbedömningsresultaten. Tvetydighet kan 
uppstå bland annat när olika aktörer och intressenter inte kan komma överens om 
gemensamma värderingar, prioriteringar, antaganden och gränser som skall appliceras på 
tänkbara utfall. Hormonstörande ämnen är exempel på risker som har hög osäkerhet, 
komplexitet och tvetydighet. (Renn 2008, s. 77) Detta försvårar hanteringen av till exempel 
kemikalierisker då de uppfattas olika av olika aktörer samtidigt som det finns komplexa och 
många orsakssamband. Det är med andra ord svårt att relatera ett specifikt kemiskt ämne till 
en specifik effekt hos exempelvis människor. Detta för att andra faktorer så som livsstil, 
livsmiljö, ålder med mera kan genom synergiska eller antagonistiska effekter förstärka eller 
försvaga ett kemiskt ämnes inverkan. Dessutom har olika aktörer olika intressen, 
prioriteringar, kunskap och attityd vilket gör att det oftast råder hög tvetydighet om kemiska 
ämnens farlighet.  

Kemikalierisker är med andra ord komplexa, tvetydiga och osäkra vilket oftast gör det 
svårt att uppfatta dem som risker. Ett fungerande kommunikationssystem som förmedlar och 
synliggör relevant kunskap för de berörda aktörerna som till exempel förskolepersonalen kan 
därmed skapa en uppfattning kring dessa risker vilket i sin tur ökar intresset och motivationen 
hos personalen att ta egna riskhanteringsinitiativ.  
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2.2 Riskhantering och riskkommunikation  
 
Riskhantering beskriver strukturer och processer för kollektiv beslutfattande och innefattar 
både statliga och icke-statliga aktörer. Det innebär med andra ord applicering av 
grundläggande principer för förvaltning inom ramen för risker och riskrelaterad 
beslutfattande. Riskhantering utgörs av tre konventionellt erkända beståndsdelar nämligen 
riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation. I dessa sammanhang bör hänsyn tas 
till de rättsliga, institutionella, sociala och ekonomiska kontext inom vilken risken värderas 
samt till olika aktörers och intressenters deltagande. (Renn 2008, s. 8-9)  

Renn (2008) poängterar vikten av kommunikation och deltagande i 
riskhanteringsprocessen. En mångsidig kommunikation mellan olika aktörer och i det här 
fallet mellan till exempel kommunen och förskolor är en nödvändig förutsättning för 
riskhanteringsprocessen. Dessutom är aktörers deltagande i, kunskap om och attityd till 
kemikalierisker viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt och långsiktigt 
riskhanteringsarbete.  

En förebyggande riskhanteringsstrategi innebär enligt Boström et al. (2012) investeringar i 
resurser för att främja långsiktiga samarbeten med leverantörer samt investeringar i resurser 
för provtagning och fältbesök. Den förebyggande riskhanteringsmetoden bör enligt Boström 
et al. (2012) ersätta det ogenomtänkta förtroendet för leverantörer, underleverantörer, 
regioner och styrmedel med ett mer genomtänkt förtroende. Ett sådant förtroende innebär en 
någorlunda kontinuerlig utvärdering av de betrodda aktörers motivation, incitament, kapacitet 
och kompetens. För att öka motivation och kapacitet hos dessa aktörer krävs en ömsesidig 
kommunikation samt en personlig samverkan dem emellan. (Boström et al., 2012)  

För att riskhanteringen skall lyckas bör kommunikationen ske både internt och externt 
vilket innebär att de inblandade aktörerna i riskbedömning- och riskhanteringsarbetet förstår 
vad som komma skall, hur de ska involveras och vad deras ansvar går ut på. Andra aktörer 
som inte berörs direkt av riskhantering och riskbedömningsprocessen borde också bli 
informerade och engagerade. Brist på kunskap om och deltagande i riskhanteringsprocessen 
kan leda till kontraproduktiva beteenden i nödsituationer då man exempelvis utsätter sig för 
risker på grund av okunskap. Riskkommunikation har många funktioner bland annat 
utbildning och upplysning om risker och riskhantering, motivering för beteendeförändringar, 
delaktighet i konflikthantering samt medverkan i riskrelaterade beslut. (Renn 2008, s. 202-
203)  

Kommunikation om kemikalierisker bör vara anpassad till olika målgrupper och deras 
kompetens för att lyckas. Risker av komplex och osäker karaktär kräver upprepad dialog och 
personliga möten som ett komplement till övriga informationskällor. En ansvarfull 
kommunikation gynnas av långsiktiga relationer med konsumenter, leverantörer och andra 
intressenter. Tvåvägskommunikation (dialog) är oftast att föredra framför enbart 
envägskommunikation av informationskaraktär vid hantering av komplexa, tvetydiga och 
osäkra risker medan envägskommunikation så som digitala medier passar bättre vid hantering 
av mer väldefinierade risker. (Boström et al., 2012)  
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2.3 Riskuppfattning och riskkommunikation  
 
Uppfattningar om risker är avgörande för ett effektivt riskhanteringsarbete samt för en lyckad 
riskkommunikation. Risker uppfattas olika beroende på ens bakgrund, utbildningsnivå, 
världsbild med mera. Det finns dock lite generella antaganden om riskuppfattningar.  

Sjöberg (2006) skriver att människors åsikter kring riskfrågor skiljer sig markant. 
Allmänhetens riskuppfattningar brukar jämföras med expertuttalanden vilka oftast anser att 
allmänheten överskattar risker. Ibland kan dock det motsatta inträffa nämligen att experter 
underskattar risker som sedan visar sig vara allvarliga. Det är också möjligt att majoriteten 
förnekar eller underskattar risker samtidigt som de föraktar andra som inte gör det. 

De flesta kognitiva psykologer är överens om att uppfattningar kring risker utformas av 
förnuftiga resonemang, kulturer och traditioner, personliga erfarenheter och 
samhällskommunikation (Renn 2008, s. 93).  

Studier kring allmänhetens riskuppfattning kan hjälpa beslutfattare att öka sina möjligheter 
till förbättrad riskkommunikation. Sådana studier är viktiga då de påvisar vad som är 
viktigast för människor eftersom människors farhågor bör vara vägledande för kollektiva 
åtgärder i ett demokratiskt samhälle. (Rohrmann & Renn 2000, s. 11-54)  

Riskuppfattningsstudier är också avgörande för utformning och utvärdering av olika 
kommunikationsstrategier. En lyckad kommunikation är med andra ord inte möjligt om det 
saknas medvetenhet om målgruppers eventuella förhoppningar. Dessutom hjälper dessa 
studier de kommunikationsansvariga att identifiera konflikter och misstro. Därav kan de finna 
lämpliga åtgärder för att vinna tillbaka allmänhetens tillit. Allmänhetens tillit till 
beslutfattare, kommunikationsansvariga samt övriga centrala aktörer i 
riskhanteringsprocessen spelar en väsentlig roll i deras bedömning av vad som utgör 
acceptabla risker. (Renn 2008, s. 145-148)  

Riskkommunikation påverkar riskuppfattningar på två sätt. Kommunikationen kring risker 
kan för det första gynna utbytet av information om riskområdet bland berörda aktörer. För det 
andra kan riskkommunikation ge möjligheter för berörda aktörer som riskansvariga, 
myndigheter osv. att säkerställa att relevant kunskap är brett distribuerad bland de som 
potentiellt påverkas av risken. (Renn 2008, s. 97) Ett fungerande kommunikationssystem bör 
tillhandahålla relevant information för alla berörda eftersom det ökar medvetenheten och 
kunskapen om risker. Ökad kunskap kring riskområdet kan leda till liknande uppfattningar 
kring problemet. När människor uppfattar risker på olika sätt är det oftast svårare att komma 
till gemensamma beslut. Konsekvensen av detta är bland annat att det tar lång tid att fatta ett 
beslut om till exempel ett förbud på ett farligt ämne efter att man har upptäckt att ämnet är 
farligt. 

Studier kring allmänhetens riskuppfattningar tillhandahåller kunskap om vad som upplevs 
vara en risk av allmänheten, vad allmänheten vill veta mer om samt vilka behov och 
önskemål de har. Komplexa risker är i princip svårt att uppfattas av allmänheten och kräver 
därför vetenskapliga studier som kommunicerar tidiga varningssignaler och upptäcker 
orsakssambanden mellan olika exponeringskällor och deras potentiella effekter. Tillit spelar 
en avgörande roll i samband med hantering av dessa risker då den skapar en balans mellan  



 14 

 
risktagande och riskhantering. Brist på tillit kan däremot leda till att de berörda inte är 
beredda att ta någon risk alls vilket oftast är fallet med exempelvis genmodifierad mat. (Renn 
2008). 

När det gäller hantering av kemikalierisker i förskolor behöver förskolepersonal ha 
relevant kunskap om vilka ämnen som är farliga, var dessa ämnen oftast förekommer och hur 
man hanterar dessa risker på bästa sätt. Kemikalierisker är komplexa, osäkra och tvetydiga 
och är därför svårt att uppfattas av förskolepersonal. Relevant kunskap bör därför 
tillhandahållas av de kommunikationsansvariga eftersom brist på kunskap om 
problemområdet kan påverka förskolepersonalens uppfattningar om risker.  

För att effektivt kunna hantera kemikalierisker i förskolor är det mycket som talar för att 
riskkommunikationen behöver anpassas till olika mottagare samt beakta olika 
riskuppfattningar. Om farliga kemikalier uppfattas som ett problem av förskolepersonal finns 
det en möjlighet att de tänker kring hur de ska lösa problemet och då finns det större chans att 
de tar egna initiativ för att ta itu med problemet. Det kan till exempel handla om att de på 
eget bevåg söker efter information om dessa risker, ställer krav vid inköp eller undviker att 
köpa produkter som innehåller farliga kemikalier. Ett bristfälligt kommunikationssystem 
skulle däremot leda till att de berörda och i det här fallet förskolepersonalen eller de berörda 
enheterna inom kommunen inte uppfattar farliga kemikalier som en risk och därmed inte tar 
några åtgärder för att ta itu med problemet. Bristfällig kommunikation kring risker skulle 
också leda till att man utsätter sig för risker i stället för att undvika dem. 
 

2.4 Faktorer som skapar förutsättningar för riskhantering 
 
Nedan presenteras relevanta delar av en tidigare studie om IKEA:s förutsättningar för att 
hantera risker relaterad till textilier. Studiens fokus ligger på företagets eller mer allmänt 
organisationers ansvarstagande framför allt med hänsyn till leverantörskedjor. För att kunna 
applicera denna studie på mitt eget undersökningsområde har jag valt att betrakta Haninge 
kommun och de undersökta förskoleenheterna som enskilda organisationer vilka interagerar 
med varandra i komplexa leverantörskedjor genom till exempel offentliga uppköp. 

Boström et al. (2013) skriver om så kallad Focal Companies, vilka är företag som reglerar 
och styr sina leverantörskedjor, tillhandahåller direkt kontakt med sina kunder samt skapar 
den produkt eller tjänst som erbjuds. Dessa företag är väldigt engagerade i att styra och 
reglera sina leverantörskedjor. Detta arbete påverkas dock av ett antal olika faktorer så som 
det politiska och institutionella sammanhang som fastställer reglerna, 
informationsgranskningar, kommunikation och samarbete med leverantörer och andra 
intressenter, kontroll av leverantörer med flera. Detta är även relevant för organisationer som 
inte har varor som textilier, med mera som sin kärnverksamhet (Boström et al., 2014). 

För att ta itu med dessa faktorer har författarna utvecklat ett så kallat ramverk för 
ansvarsfull upphandling (Figur 1). Förutom att vara ett steg före lagstiftningen skall man 
även jobba systematiskt, förebyggande, dynamiskt och reflekterande samtidigt som man 
upprätthåller ett fungerande kommunikationssystem och ett effektivt uppföljningsarbete. Med 
dynamiskt menas ett mer långsiktigt och kontinuerligt arbete. Med reflekterande menar 



 15 

författarna en mer genomtänkt tillit genom hela systemet istället för att förlita sig på andra 
aktörer utan någon vidare reflektion. (Boström et al., 2013)  

 

 
 
Figur 1. Ramverk för ansvarsfull styrning av leverantörskedjor (ASL). Där de kringliggande 
egenskaperna på organisationers arbete (t.ex. integrerande, kommunikativt osv) utgör förutsättningar 
för ASL och därmed förutsättningar för ansvarsfull hantering av kemikalierisker (baserad på Boström 
et al., 2013). 
 
Boström et al. (2013) beskriver även två övergripande faktorer som krävs för att 
organisationer och företag skall kunna kontrollera sina leverantörskedjor på ett ansvarsfullt 
sätt. Dessa organisatoriska egenskaper är motivation och engagemang (commitments) och 
kapacitet (capabilities). Motivation och engagemang betyder att aktörerna till exempel de 
anställda inom en offentlig eller privat sektor tror på och accepterar organisationens mål och 
värderingar, vill göra insatser på uppdrag av organisationen samt har en önskan om att stanna 
kvar inom organisationen (Lyons, Duxbury & Higgins 2006). Externa faktorer så som 
lagstiftning, ny information om risker samt icke- statliga organisationers inflytande påverkar 
den organisatoriska motivationen. Även interna faktorer som till exempel motiverad personal, 
lämpliga strategier och bra ledning inverkar. Organisatoriskt engagemang relateras till 
organisationens visioner, kultur och motivering bland personalen för att agera ansvarsfullt.  

Med kapacitet menas organisationens strukturella förmåga att distribuera och kombinera 
resurser över tid för att uppnå önskat resultat samt möjlighet att kontrollera, mobilisera och 
ackumulera både materiella och icke-materiella resurser. 

Med det som bakgrund har jag identifierat flera faktorer som skapar förutsättningar för ett 
effektivt riskhanteringsarbete. Dessa faktorer har valts utifrån sin relevans för min studie 
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nämligen förskolepersonalens förutsättningar för att hantera kemikalierisker i 
förskolemiljöer. Dessa illustreras i följande tabell. 

 
Tabell 1. Faktorer som skapar förutsättningar för ett effektivt riskhanteringsarbete. 
 
Indikator Källa För att förskolepersonalen skall 

kunna hantera kemikalierisker i 
förskolemiljöer skall… 

1. Riskuppfattning 
 

Renn (2008) … de uppfatta kemikalierisker som ett 
problem som skall tas itu med. 

2. Motivation och 
engagemang 

Boström et al. (2013) … personalen både inom förskolor och 
i kommunen vara medvetna, 
motiverade samt ha en positiv 
inställning till att skapa förändringar 
och vilja ta itu med problemet. 

3. Ansvarstagande Boström et al. (2013) … alla berörda aktörer både inom 
kommunen och i förskolor känner 
samt försöker ta sitt ansvar inom 
området. 

4. Förebyggande 
åtgärder 

Boström et al. (2013) … krav ställas vid nya inköp och 
upphandlingar. 

5. Uppföljningsarbete 
 

Boström et al. (2013) 
 

… de krav som ställs vid 
upphandlingar och inköp följas upp 
genom hela leverantörskedjan. 

6. Handlingsutrymme Renn (2008) 
Boström et al. (2013) 

… förskolepersonalen kunna ställa 
krav vid nya inköp, kunna påverka det 
som upphandlas samt kunna åtgärda 
befintliga risker. 

7. Genomtänkt tillit Boström et al. (2013) 
Renn (2008) 

… det finnas en genomtänkt tillit 
aktörerna emellan. Det skall 
exempelvis finnas en välgrundad tillit 
till upphandlingsenheten i Haninge 
kommun där man vet med säkerhet att 
miljö- och kemikaliekrav ställs vid 
upphandlingar. 

8. Relevant kunskap Renn (2008) 
 

… relevant kunskap om kemikalier i 
förskolemiljöer tillhandahållas från en 
tredje part i detta fall, kommunen. 

9. Intern & extern 
riskkommunikation 
 

Renn (2008) 
 

… ett effektivt kommunikations- 
system finnas både internt och externt. 
Detta skall skapa arenor där förskolor 
och kommunen kan samarbeta med 
varandra samt med övriga intressenter. 
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3. Metod  
 
För att kunna göra en övergripande studie kring förutsättningar för hantering av 
kemikalierisker i Haninges förskolor valdes en kvalitativ ansats både i form av kvalitativa 
intervjuer och en litteraturstudie. Med hjälp av kvalitativa studier har man möjlighet att 
undersöka en eller några få miljöer som en helhet med alla sina konkreta nyanser (Repstad 
2007, s. 15). Kvalitativa ansatser kan på ett nyanserat sätt beskriva den rådande situationen 
utan att behöva fokusera på kvantitativa aspekter som hur ofta ett fenomen förekommer 
(Repstad 2007, s. 22). Semistrukturerade intervjuer genomfördes med intervjupersoner som 
fick vara både respondent och informant då studien fokuserar både på intervjupersoners egna 
erfarenheter och på den faktiska situationen. Detta till skillnad från respondentintervjuer som 
ger direkt information om respondentens egna uppfattningar, åsikter och känslor (Repstad 
2007, s. 15).  

Semistrukturerad innebär att intervjuerna inte följer ett fast frågeschema. Istället kan 
frågorna anpassas efter olika intervjupersoner och vissa frågor kan uteslutas helt beroende på 
vem man intervjuar samtidigt som forskaren ges möjlighet att ställa följdfrågor som inte har 
planerats i förväg. En mycket detaljerad intervjumall med färdigformulerade frågor skulle 
riskera att de redan tystlåtna intervjupersonerna blir ännu mer passiva under intervjuns gång. 
(Teorell & Svensson 2007, s. 86-90)  

Utöver kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes även en litteraturstudie där 
jag bekantade mig med olika vetenskapliga rapporter samt rapporter utgivna av 
Naturskyddsföreningen, Kemikalieinspektionen och Miljöstyrningsrådet. Vetenskaplig 
litteratur söktes på Web of Science (ISI Web of Knowledge) samt Google Scholar för att få 
en inblick i ämnet, hitta information till inledningen samt för att öka min kunskap kring mitt 
teoretiska ramverk. En del av de övriga rapporterna det vill säga rapporter från 
Naturskyddsföreningen, kemikalieinspektionen med flera fick jag utskriven av min 
handledare i kommunen. Resterande rapporter söktes på respektive myndighets hemsida.  

 

3.1 Avgränsning  
 
För att kunna få information om vilka förutsättningar som råder för hantering av 
kemikalierisker samt få en inblick i var dessa risker förekommer som mest har några 
generella frågor ställts i början av intervjuerna. Dessa smalnades av och följdes med mer 
konkreta frågor kring inköp av leksaker och förbrukningsmaterial. Avgränsningen beror 
delvis på att inte alla varukategorier så som byggmaterial kunde undersökas inom ramarna för 
detta arbete med tanke på den tidsavgränsning som rådde. En annan anledning till denna 
avgränsning var att leksaker och förbrukningsmaterial är vanligt förekommande på förskolor. 
Dessa varukategorier köps in av förskolorna själva och är lättare att byta ut. Byggmaterial, 
mark och luft har uteslutits då dessa är betydligt svårare att påverka och kräver mer 
omfattande åtgärder.  
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3.2 Val av intervjupersoner 
 
Urvalet av både förskolor och intervjupersoner har skett strategiskt snarare än slumpmässigt. 
Strategiskt urval är att föredra i en intensiv studie (Teorell & Svensson 2007, s. 157). I 
samråd med min handledare i Haninge kommun valdes Handens förskoleenhet då de är 
inriktade på hållbar utveckling samt Norra Jordbros förskoleenhet eftersom dessa förskolor är 
Grön Flagg-certifierade. Detta innebär att miljöaspekten inkluderas i verksamheterna och att 
viss motivation kring miljöfrågor finns redan bland personalen. Det hade dock varit intressant 
att även undersöka en förskoleenhet som inte har någon certifiering alls för att kunna göra en 
jämförelse dem emellan. Däremot skulle detta försvåra studien med tanke på de 
resursmässiga begränsningar som fanns när det gäller framför allt tid.  

En viktig aspekt med alla intervjuer är att få intervjupersonen att svara så utförligt och 
tillförlitligt som möjligt. Detta kräver att personen är motiverad, har en viss förtroende för 
intervjuaren och tillåts svara självständigt (Teorell & Svensson 2007, s. 90). Ett strategiskt 
urval var därför en självklarhet då alla försök till slumpmässighet hade riskerat 
datainsamlingen och följaktligen resultatet.  

Urvalet skedde utefter personers arbetsområde främst inriktad på hållbarhetsfrågor och 
inköp. Förskolechefer kontaktades i första hand av min handledare vilka jag dirigerades till i 
efterhand. Förskolecheferna på Handens- och Norra Jordbros förskoleenheter kontaktades 
sedan per mail där jag presenterade mig och beskrev syftet med intervjun samt talade om 
rätten att välja att vara anonym. Intervjuerna på Handens förskoleenhet bokades av 
förskolechefen medan intervjuerna på Norra Jordbros förskolor bokades av mig via mail. Vid 
Handens förskolor valdes förskolechefen, en barnskötare och en förskolelärare ut för intervju. 
Urvalet skiljde sig något i den andra enheten då jag inte lyckades boka någon intervju med 
förskolechefen. I stället valdes då enhetens intendent ut samt utvecklingsledaren för 
hållbarutveckling som dessutom jobbar som barnpedagog. Denna skillnad i urval mellan 
enheterna kan dock vara fördelaktigt då det i kvalitativa intervjuer är önskvärt att välja en så 
heterogen intervjugrupp som möjligt för att kunna samla in en så stor mängd relevant 
information som möjligt. På så sätt kan man få en bred och helhetlig bild utifrån intervjuerna. 
Detta innebär inte statistiskt representativitet då det inte är möjligt att få ett statistiskt 
representativt resultat med hjälp av en kvalitativ metod (Repstad 2007, s. 89).  

Utöver intervjuer med förskolepersonalen bokades ytterligare två intervjuer med den 
centrala förskolechefen i Haninge kommun samt med projektledare för projektet samordnad 
varudistribution på kommunens upphandlingsenhet.  
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Tabell 2. Översikt över muntliga källor från förskoleenheter och Haninge kommun 
 
Namn titel datum Tid 
Sanna Efraimsson Projektledare för 

projektet samordnad 
varudistribution på 
Haninge kommuns 
upphandlingsenhet 

2014-08-29 11:00-11:30 
 

Åse Åkesson  Förskolechef på Norra 
Jordbros förskoleenhet 

2014-09-03 12:00-12:30 

Inger Andersson Barnskötare på Norra 
Jordbros förskoleenhet 

2014-09-03 12:30-13:00 

Linda Sundbyblad Förskolelärare på 
Norra Jordbros 
förskoleenhet 

2014-09-03 13:00-13:30 

Mikael Stadin Intendent på Handens 
förskoleenhet 

2014-09-04 10:30-11:00 

Anna Segerberg 
Ottosson 

Utvecklingsledare för 
hållbar utveckling och 
pedagog på Handens 
förskoleenhet  

2014-09-08 11:00-12:00 

Henrik Lindh Central Förskolechef i 
Haninge kommun 

2014-09-15 13:00-13:45 

 
 

3.3 Datainsamling 
 
Två pilotintervjuer genomfördes några dagar innan intervjuerna påbörjades. Detta för att testa 
hur lång tid intervjuerna skulle ta samt att ta reda på frågornas relevans då en av 
respondenterna var verksam inom en förskola.  

Intervjuer med förskolepersonalen genomfördes i personalrummet på de respektive 
förskolorna då det krävdes en någorlunda lugn miljö för att kunna spela in samtalen. 
Dessutom var detta en miljö där intervjupersonerna kände sig trygga i. Intervjun med Sanna 
Efraimsson genomfördes på kommunens upphandlingsenhet i kommunhuset i Handen. 
Efraimsson kunde besvara frågor kring upphandling av bland annat barnartiklar och 
förbrukningsmaterial samt de krav som ställs i samband med upphandlingarna. Detta var till 
nytta för att kunna undersöka problemet från olika perspektiv nämligen från både 
kommunens och förskolornas perspektiv. Intervjupersonerna blev tilldelade ett skriftligt 
informationsbrev innan intervjuerna sattes igång då man som intervjuare har ett etiskt ansvar 
gentemot sina intervjupersoner (Teorell & Svensson 2007, s. 21). Brevet innehöll en kort 
presentation om författarens bakgrund, vad studien handlar om, syftet med intervjun, hur 
intervjun kommer att gå till samt information om hur materialet kommer att behandlas. 
Intervjuerna började därefter med en kort muntligt presentation om båda parter. 
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Intervjufrågorna hade i intervjuguiden (se bilagor I-V) delats in i fyra kategorier för att 
underlätta genomförandet. Dessa var inledande frågor om intervjupersonens bakgrund, 
generella frågor om kemikalierisker, förutsättningar för att hantera dessa risker samt frågor 
rörande inköp av leksaker och förbrukningsmaterial. Intervjupersonerna tilläts svara på ett 
fritt sätt vilket möjliggjorde kompletterande följdfrågor. Intervjuerna tog i snitt ca 30 minuter 
och de spelades in med intervjupersonens samtycke.  

Fördelarna med att spela in en intervju är många. Intervjuaren kan enbart fokusera på 
samtalets gång, ställa följdfrågor samt observera det icke-verbala beteendet som t.ex. 
ansiktsuttryck med mera. Inspelandet är även ett stöd till analysfasen där det är önskvärt att 
ha en ordagrann återgivning av intervjun. Ytterligare en fördel är att intervjuaren kan kritiskt 
lyssna på hur intervjun har genomförts för att sedan förbättra sina färdigheter. Det finns dock 
en nackdel med denna metod då intervjupersonen kan känna sig obekväma och stressade. 
(Repstad 2007, s. 93-95) För att undvika detta talade jag om för mina intervjupersoner att 
inspelningarna endast är ett hjälpmedel som avlyssnas enbart av mig och raderas när projektet 
är färdigt. Jag säkerställde också att tekniken fungerar innan intervjuerna påbörjades.  
 

3.4 Sammanfattning av tillvägagångssätt 
 
Det teoretiska ramverket presenteras i fyra delar; risker och generella utmaningar, 
riskhantering och riskkommunikation, riskuppfattning och riskkommunikation samt faktorer 
som skapar förutsättningar för riskhantering. Dessa faktorer har illustrerats i tabell 1 och har 
använts som indikatorer för ett effektivt riskhanteringsarbete. För att underlätta 
teorianknytningen har resultatet och analysen presenterats i samma ordning som i tabell 1. 

Intervjuerna har transkriberats, lästs igenom och kodats med hjälp av de identifierade 
indikatorerna. Detta innebär en viss tolkning från min sida när det gäller att sammankoppla 
ett visst svar till en viss indikator. Jag har valt att kombinera resultatredovisningen och 
analysen vilket innebär att tolkningar, kommentarer och resonemang har presenterats i 
samband med resultatet. En anledning till detta är att undvika upprepning då de identifierade 
koderna var nästan förenliga med indikatorer för effektivt riskhanteringsarbete. ”Skadliga 
kemikalier” till exempel skulle falla under indikator 1., riskuppfattning. Detta skulle leda till 
förvirring för läsaren.  

Av samma anledning har jag också valt att presentera de delar av resultatet som jag ansåg 
vara relevant för att besvara mina frågeställningar. Det innebär att viss information har 
utelämnats. Detta kan påverka uppsatsens objektivitet negativt då mina värderingar till viss 
del kan ha varit delaktiga i urvalet (Teorell & Svensson 2007, s. 54). Däremot är visst urval 
både nödvändigt av praktiska skäl samt kutym i denna typ av studie. Men framtagandet av ett 
teoretiskt ramverk bidrar till att säkerställa att materialet analyseras förutsättningslöst. 
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3.5 Metoddiskussion  
 
Jag har valt en kvalitativ ansats då denna typ av metod ger mig möjlighet att utföra en 
intensiv studie av Haninges utvalda förskolor. Med intensiv menas att undersöka och 
beskriva ett fall i detalj (Teorell & Svensson 2007, s. 82). Semistrukturerade intervjuer valdes 
då jag ville utgå från vissa huvudfrågor samtidigt som jag lämnar utrymme för följdfrågor. 
Denna metod ger svarspersonen möjlighet att uttrycka sig obehindrat, nyanserad och utförligt 
(Teorell & Svensson 2007, s. 89-90). En kvantitativ metod i form av en enkätundersökning 
hade kunnat generera information om vilka kemikalier som förekommer i förskolemiljöer i 
Haninge och i vilken mån. Detta skulle dock inte besvara de resterande 
undersökningsområdena på kommunens önskelista som till exempel personliga intervjuer 
med kommunens upphandlingsenhet och utbildningsförvaltning. En sådan kvantitativ studie 
skulle kräva en genomgående inventering av ett representativt antal förskolor i Haninge 
vilket inte skulle kunna vara genomförbart inom ramarna för detta arbete. Dessutom skulle en 
enkätundersökning begränsa intervjupersonerna genom att svarsalternativen begränsas till 
några förutbestämda svarskategorier eller också att det tänkta svarsalternativet saknas. Detta 
kan resultera i en frustration hos intervjupersonen och ge upphov till slarviga svar. En 
kvantitativ intervju är med andra ord för snävt för att kunna spegla en levande människas 
förhållningssätt och erfarenheter (Repstad 2007, s. 85).  
 Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer passade därför utmärkt som undersökningsmetod 
för att undersöka så många frågeområden som möjligt.  

Intervjumallen utformades enligt trattprincipen där de allmänna frågorna om 
kemikalierisker ställdes i början. Dessa frågor följdes sedan med mera konkreta frågor 
rörande inköp av leksaker. För att kunna besvara mina frågeställningar och få en helhetsbild 
över problemet försökte jag i möjligaste mån anpassa intervjufrågorna efter 
intervjupersonernas arbetsområde. För att minska forskareffekten (dvs. att forskaren påverkar 
den som intervjuas), har jag försökt att vara så objektiv som möjligt under intervjuernas gång. 
Jag har med andra ord försökt att undvika ledande frågor det vill säga frågor som leder 
intervjupersonerna till ett visst svar, samtidigt som jag har försökt att vara självkritisk och 
reflekterande. 

Reliabiliteten i min studie bedömer jag som relativt god. De förutsättningar som 
förskolepersonal har för att hantera kemikalierisker i förskolemiljöer borde kunna hittas av 
andra forskare med andra informanter. Reliabiliteten innebär att andra skall kunna utföra 
samma studie med samma metod och komma fram till ett likartat resultat (Teorell & 
Svensson 2007, s. 57).  

Det varierande urvalet av intervjupersoner vilka var och en på sitt sätt var inblandade i en 
förskoleverksamhet eller mer eller mindre hade hand om inköpsfrågor borde kunna återspegla 
de förutsättningar och hinder som finns för att hantera kemikalierisker. Validiteten bedömer 
jag därför som god i min studie. Ett validitetsproblem kan dock vara att enbart de redan 
engagerade förskolorna har valts vilket riskerar att inte alla brister och förutsättningar har 
identifierats. Men å andra sidan har denna metod en fördel i att den visar på kvarvarande 
utmaningar i redan engagerade förskoleverksamheter. Generaliserbarheten kan ha minskat till 
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följd av det strategiska urvalet av förskolor. Däremot ökar generaliserbarheten i och med att 
uppsatsen kan användas både av Haninge kommun och av andra kommuner som ett ökat 
kunskapsunderlag för fortsatt arbete med giftfria förskolor.  

 

4. Resultat och analys  
 
Detta avsnitt är en redovisning av mina tolkningar och resonemang i anslutning till studiens 
resultat. Jag har gått igenom intervjupersonernas svar, hittat likheter och skillnader de 
emellan och analyserat vad de indikerar på.  
 

4.1 Vilka förutsättningar har förskolepersonal i Haninge för att minska 
kemikalierisker i förskolemiljöer?  
 

4.1.1 Riskuppfattning 
 
Alla intervjupersoner har en uppfattning om att det finns kemikalier i förskolor som kan vara 
en risk för barnens hälsa. De största kemikalieriskerna i de undersökta förskoleenheterna sägs 
förekomma i framför allt gamla elektronik, gamla plastleksaker, husgeråd i plast, plastgolv 
och gamla madrasser. Sundbyblad, förskolelärare, säger:  
 

Vi har ju mycket gammalt material som har funnits sedan förskolan 
startade nästan 1978. Gamla stora skumklossar med plast som man då 
byggde med kojor och sådant förr i tiden, som ju står kvar. Emellanåt så 
används dem men mer sällan nu. (Sundbyblad 2014) 

 
Då kemikalier uppfattas som ett problem av förskolepersonalen finns det en förutsättning för 
att hantera problemet. Det är med andra ord möjligt att personalen börjar ta egna initiativ för 
att förbättra situationen. Att förskolepersonalen uppfattar kemikalier som en risk i barns 
vardag skapar även förutsättningar för att kommunicera dessa risker såväl internt personalen 
emellan, som externt mellan förskolor och kommunen. Dessutom indikerar detta att det finns 
en oro kring farliga kemikalier, som de ansvariga och beslutfattare bör ta hänsyn till. 
Rohrmann & Renn (2000) poängterar att människors farhågor bör vara vägledande för 
kollektiva åtgärder i ett demokratiskt samhälle.  
 Utifrån intervjupersonernas svar framkom dock att det finns en förvirring kring hur man 
ska arbeta med olika aspekter av hållbar utveckling. Vissa intervjupersoner anser att 
alternativa material så som återvinningsmaterial är bättre att använda i stället för färdigställda 
leksaker. Det finns dock personal som är medvetna om att det kan förekomma skadliga 
kemikalier även där. Ottosson poängterar:  
 



 23 

Det spillmaterial som vi kan samla in blir ju mycket plast och det är ju 
liksom inte anpassad efter att användas på det sättet och då är det tråkigt 
att säga vi inte ska använda återvinningsmaterialet på det sättet därför att 
vi inte vet hur de släpper kemikalier. (Ottosson 2014) 

 
Det finns också en medvetenhet kring detta på kommunnivå. Lindh säger: 
 

Vi kommer att skriva fram riktlinjer på vad det är för typ av material som vi 
vill ha så att det handlar inte om att vi vill ha all skräpmaterial utan vi 
kommer ju att rikta oss på vissa saker som vi känner är bra material som vi 
kan ta hand om och som vi också känner är säkert för barnen och också är 
hanterbart. (Lindh 2014) 

 
Att det finns en allmän uppfattning kring kemikalier i förskolor tolkar jag som att indikatorn 
för riskuppfattning uppfylls till viss mån. 
  
 

4.1.2 Motivation och engagemang 
 
Det framkom att alla intervjupersoner har en positiv inställning till arbetet med hantering av 
kemikalierisker i förskolemiljöer. Andersson konstaterar ”Jag tycker det låter jättebra. Det 
måste väl bara vara positivt med en giftfri miljö för alla”. 

Det finns ett intresse för samarbete och dialog hos aktörer. Lindh poängterar ”Vi måste 
försöka hitta en helhetslösning tillsammans med de olika intressenterna som finns med och är 
kring förskola”. Upphandlingsenheten vill om möjligt ställa högre krav och arbeta mer 
systematiskt med hantering av dessa risker. Efraimsson säger ”Jag kan tänka mig ställa 
högre krav. Idag så kör vi framför allt efter basnivå men på vissa områden så skulle man 
vilja ställa lite högre krav”. Inom förskolorna är man mycket intresserad av att få mer 
kunskap om problemområdet. Alla intervjupersoner är överens om att de behöver mer 
information om farliga kemikalierisker i förskolemiljöer. Åkesson utvecklar ”Jag är 
intresserad av att lära mig mycket mer så att man kan byta ut det som är värst i så fall och 
sedan så småningom bli en giftfri förskola”. Det finns då ett intresse för sanering av 
förskolor, däremot saknas kunskap om vad som borde fasas ut. Dessutom finns det personal 
som tänker på kemikalier i barns vardag. Deras intresse tog sig i uttryck genom att de på eget 
bevåg sökte information exempelvis från Kemikalieinspektionen och Naturskyddsföreningen. 
I Handens förskoleenhet har man också börjat med inventering av leksaker för att på ett 
systematiskt sätt fasa ut farliga leksaker.  
Arbetet kring hantering av risker som till exempel kemikalierisker påverkas av både interna 
och externa faktorer. Inom en organisation är det viktigt att personalen är motiverad för att 
agera ansvarsfullt samt att det finns lämpliga strategier och bra ledning (Boström et al., 
2013). Jag bedömer att indikatorn för motivation och engagemang uppfylls till viss nivå. Det 
finns dock ett utrymme för att öka motivationen ytterligare framför allt hos de berörda 
enheterna inom kommunen. 
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4.1.3 Ansvarstagande 
 
Det tycks finnas en relativt hög grad av ansvarstagande kring hantering av kemikalier bland 
de undersökta förskolorna. Handens förskoleenhet arbetar för att främja alla dimensioner av 
hållbar utveckling. Norra Jordbros förskoleenhet är Grön Flagg-certifierade vilket är ett 
verktyg för att arbeta med hållbar utveckling. Både enheterna satsar väldigt mycket på 
ekologisk mat. Färdigställda leksaker ersätts mer och mer med alternativa leksaker även om 
detta hittills har gjorts främst av pedagogiska skäl. Stadin, intendent, understryker ”Vi jobbar 
ganska mycket med naturmaterial och andra typer av material. Färdiga leksaker har vi inte 
så mycket”. Man har också slutat att ta emot leksaker från föräldrarna återigen av 
pedagogiska skäl. Åkesson, förskolechef, säger ”Vi tar inte mot leksaker dels av miljöskäl, 
dels för att de ska sorteras ut och dels för att de oftast inte har så stort pedagogiskt värde”.  

En av de undersökta förskoleenheterna har redan påbörjat ett inventeringsarbete kring 
leksaker. Ottosson, förklarar ”Det är min miljöledningsgrupp på fem personer och jag själv 
som har börjat med inventeringar av främst leksaker därför att det är det som jag kan 
påverka”. Man har också börjat arbeta enligt Naturskyddsföreningens checklista för att på ett 
systematiskt sätt kunna rensa det som går att rensa. När det gäller inköp så försöker man att 
undvika plast och försöker istället beställa FSC-märkta träleksaker med giftfri färg. Gammal 
elektronik har man på central nivå beslutat att plocka bort. Dock kan det förekomma någon 
enstaka ute i verksamheterna.  

När det gäller mat så har båda förskoleenheterna beslutat om att servera så mycket 
ekologiskt som möjligt. Däremot serveras mat och dryck i plasttallrikar och plastglas. 
Åkesson, poängterar ”Vi har ju plasttallrikar av arbetsmiljöskäl för kokerskorna för att 
porslin är väldigt tungt”. Det finns då en förvirring kring hur man ska arbeta kring eventuella 
kemikalier i husgeråd det vill säga det som maten lagas i, serveras på och handskas med.  

Det är nödvändigt med ett övergripande arbete där de berörda aktörerna är medvetna om 
och försöker ta sitt ansvar inom området. När det gäller kommunen upplevs detta 
ansvarstagande som bristfälligt. Det har exempelvis inte ställts några specifika kemikaliekrav 
vid upphandlingar av varor så som leksaker. Efraimsson, förklarar:  

 
Man ställde inga särskilda miljökrav i den gamla upphandlingen av 
leksaker år 2011, utan man ställde ett generellt krav om att produkterna 
inte får vara skadliga eller miljöfarliga. Vi kommer dock att ställa betydligt 
mer specifika krav i den kommande upphandlingen. (Efraimsson 2014) 

 
Dessutom har inte utbildningsförvaltningen efterfrågat upphandlingsenheten om några 
specifika kemikaliekrav. Framtagandet av kemikaliekrav tycks vara ett ömsesidigt arbete där 
även utbildningsförvaltningen som upphandlingsenhetens uppdragsgivare bör vara 
deltagande. Kommunen har hittills inte satsat så mycket på att sprida informationen vidare. 
Stadin, säger ”Kommunen måste gå ut med jättemycket information, föreläsningar och 
sådana saker för att nå ut till alla”. Däremot så borde det enskilda förskolepersonalen också 
på egen hand söka information och öka sin kunskap inom området. Åkesson poängterar ”Man 
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kan ju läsa väldigt mycket själv på nätet också men jag tänker man måste kanske göra en kick 
off så att alla blir intresserade”.  
 Andra inblandade aktörer som till exempel leverantörerna tycks ha en skyldighet att 
tillhandahålla information om vad deras produkter innehåller. Sundbyblad poängterar ”Vi 
behöver beställa via katalog ofta och det är ju inte alltid så att det står information om 
produkterna”. Genom att ställa krav på leverantörerna kan kommunen underlätta inköpet för 
de inköpsansvariga inom Haninges förskolor.  
Med den bakgrunden bedömer jag att indikatorn för ansvarstagande uppfylls till viss mån. 
Det finns dock ett stort utrymme för att öka ansvarstagandet bland samtliga aktörer. 
 

4.1.4 Förebyggande åtgärder 
 
Inom förskolor har man börjat med en del åtgärder som till exempel tillämpning av 
Naturskyddsföreningens checklista så kallad 13 punkter som giftbantar förskolan. Man har 
också tagit fram en inköpspolicy i en av de undersökta enheterna. Policyn utgår från en del 
generella miljökrav och behöver detaljeras med mer specifika krav. När det gäller krav vid 
upphandlingar har det inte ställts några specifika kemikaliekrav vid tidigare upphandlingar. I 
dagsläget utgår upphandlingsenheten ifrån Miljöstyrningsrådets krav på basnivå. Det finns 
däremot inte några framtagna krav för just leksaker. Efraimsson poängterar 
”Miljöstyrningsrådet har ingen egen produktkategori för leksaker vilket gör att det blir lite 
mer arbete för oss eftersom vi måste stämma överens vilka krav som kan passa”.  
 Enligt Boström et al. (2013) bör man vara ett steg före lagstiftningen när det gäller 
ansvarsfull upphandling. Upphandlingsenheten följer dock i nuläget kommunens strategi om 
att hålla sig till basnivå. Det finns dock planer på att ställa högre krav än basnivån där det 
möjligt. Med denna bakgrund så bedömer jag att indikatorn för förebyggande åtgärder inte 
uppfylls. 
  

4.1.5 Uppföljningsarbete 
 
I dagsläget verkar uppföljningsarbetet vara bristfälligt hos kommunen. I förskolor verkar inte 
heller finnas något uppföljningsarbete. De miljö- och hälsokrav som har ställs vid tidigare 
leksaksupphandlingar har inte följts upp. Efraimsson säger ”Det föregående avtalet som 
gäller just nu tror jag inte att man har följt upp. Vi har inte följt upp det från 
upphandlingsenhetens sida”. Upphandlingsenheten arbetar dock med att ta fram en rutin för 
hur man ska genomföra uppföljningsarbetet. Vem som ska utföra uppföljningen är dock inte 
bestämt i dagsläget. Det kan vara kommunens förvaltningar det vill säga de som använder sig 
av avtalen eller upphandlingsenheten själva.  
 Det vanligast uppföljningsarbetet som görs är att man begär in en innehållsförteckning på 
alla leksaker som finns med på avtal. Det händer också att man begär in certifikatet om de 
upphandlade leksakerna har någon form av miljömärkning. När det gäller intern uppföljning 
så sker detta årligen för att kontrollera att krav ställs i enlighet med kommunens riktlinjer. 
Det uppföljningsarbetet som görs inom förskolor begränsas oftast till att kontrollera CE-
märkningar och läsa bruksanvisningar. Det ställs oftast inga specifika kemikaliekrav och 
därmed sker inte heller något uppföljningsarbete.  
 En ansvarsfull upphandling enligt Boström et al. (2013) kräver ett systematiskt arbete där 
de ställda kraven följs upp kontinuerligt och effektivt. Ett sådant arbete verkar inte finnas i  
 



 26 

 
dagsläget i Haninge kommun därför bedömer jag att indikatorn för effektivt 
uppföljningsarbete inte uppfylls. 
 

4.1.6 Handlingsutrymme  
 
Handlingsutrymmet tycks framför allt begränsas av upphandlingar och ekonomin. 
Förskolepersonalen har en skyldighet att göra sina inköp med utgångspunkt i de upphandlade 
avtalen så länge de efterfrågade varorna ingår i avtalen. Ottosson poängterar ”Jag kan 
egentligen inte göra så mycket när vi blir låst av ett upphandlingsavtal”. Budgeten spelar 
också en viktig roll då man inte alltid kan köpa in det som är minst farligt för hälsan. Oftast 
är priset avgörande när man gör sina inköp förutsätt att prisskillnaderna är höga. Stadin säger 
”Självklart är det ekonomin som styr vad man kan välja. Vi har inte möjlighet att köpa bara 
miljövänliga alternativ eller giftfria alternativ”.  

Även brist på tid och personal som oftast hänger samman begränsar personalens 
handlingsutrymme både inom kommunen och i förskolor. Efraimsson förklarar ”Brist på 
personal gör att vi inte kan ha någon som är expert på kemikalier eller leksaker”. Visst 
handlingsutrymme finns dock eftersom förskolepersonalen kan till exempel visa på att 
efterfrågan på giftfria varor finns. Personalen kan också kontakta leverantörerna och fråga 
vad som finns i till exempel de leksaker som erbjuds. Upphandlingsenheten har också 
möjlighet att ta del av andra källor så som Miljöstyrningsrådets- och kemikalieinspektionens 
riktlinjer och krav. Här kommer dock kunskapen om och intresset för dessa frågor in i bilden. 
Bristande kunskap påverkar personalens intresse och initiativtagande vilket gör att man inte 
använder det handlingsutrymmet som finns fullständigt. Renn (2008) poängterar vikten av 
aktörers deltagande i, kunskap om och attityd till risker som en viktig del av 
riskhanteringsprocessen. Dessa tre faktorer påverkar aktörernas handlingsutrymme. 
Information och kunskap om exempelvis kemikalierisker i förskolor skapar intresse och det i 
sin tur ökar personalens initiativtagande och delaktighet. Det har framkommit att kunskapen 
om kemikalierisker är bristande samtidigt som ekonomin och avtalen begränsar 
handlingsutrymmet ytterligare. Med den bakgrunden bedömer jag att indikatorn för 
handlingsutrymme inte uppfylls.  

 

4.1.7 Genomtänkt tillit 
 
Det tycks finnas en tillit mellan berörda aktörer i Haninge kommun. För ett effektivt 
riskhanteringsarbete ska det finnas en välgrundad tillit aktörerna emellan. Renn (2008) 
poängterar vikten av tillit i ett riskhanteringsarbete. Bristfällig tillit till beslutfattare och 
kommunikationsansvariga kan leda till att de berörda inte är beredda att ta någon risk alls 
eller att de fastnar i en överdriven och kontraproduktiv kontroll av irrelevanta detaljer. 
Däremot kan det motsatta också stämma då en ogenomtänkt tillit till beslutfattare som är 
kommunen i det här fallet leda till att de berörda vilka är förskolor inte vidtar några 
förebyggande åtgärder.  

Detta gäller till exempel inköp på förskolor. Oftast ställs inga specifika kemikaliekrav i 
samband med inköp eftersom inköpspersonalen förutsätter att de upphandlade produkterna är 
säkra för både hälsa och miljön. Stadin förklarar ”Jag ställer inga kemikaliekrav men jag 
hoppas på att det finns upphandlad att det inte får förekomma farliga kemikalier i materialet 
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som vi köper till barnen. Vi förlitar oss mest på upphandlingen”. Det har dock inte ställts 
några specifika kemikaliekrav vid upphandlingen av leksaker tidigare.  

Baserad på ovanstående information anser jag att det inte finns genomtänkt tillit aktörerna 
emellan. 
 

4.1.8 Relevant kunskap 
 
Det framkom att relevant kunskap saknas bland de olika aktörerna. De flesta av 
förskolepersonalen uppgav att deras kunskap inom området är för låg. Det saknas specifik 
kunskap om var farliga kemikalier kan förekomma. Det finns med andra ord allmän kunskap 
om att plaster till exempel kan innehålla farliga ämnen men vilka leksaker som innehåller 
dessa ämnen är svårt att avgöra. Andersson, barnskötare, säger ”Kunskapen om vad, vilka 
saker som är farliga, den saknas”.  

Brist på kunskap och kompetens försvårar hanteringen av kemikalierisker då man inte kan 
avgöra vad som skall bytas ut eller inte skall köpas in. Det finns ett behov av sakkunniga 
personer som kan bidra med sin kompetens inom området. Åkesson, förklarar ”Jag skulle 
kunna tänka mig att ta hit någon kunnig person så att man kan göra en sanering och få hjälp 
med att t.ex. den här inte ska barnen ha i närheten av sig överhuvudtaget och den här kan 
man ta bort på sikt osv.”.  

När det gäller inköp på förskolor ställs inga specifika kemikaliekrav på de varor som köps 
in. Detta beror delvis på bristande kunskap om vilka krav som kan ställas, vilka kemikalier 
som skall undvikas och vilka produkter som kan innehålla dessa ämnen. Handens 
förskoleenhet har tagit fram en inköpspolicy som behöver preciseras med mer specifika krav 
om vilka kemikalier som skall undvikas.  

Kunskapen bland leverantörerna tycks också vara bristfällig. Ottosson, poängterar 
”Leverantörerna har oftast ingen koll på sina produkter”. Oftast saknar leverantörerna 
kunskap om vad deras produkter har blivit behandlat med. Det kan exempelvis vara ylletröjor 
som har doppats i plast för att få vissa egenskaper eller träleksaker som har lackats med 
giftiga lackar. Att kunskap om detta saknas även bland beställare skapar en ond cirkel där 
kraven inte får något utrymme. 
 Brist på kunskap tycks även förekomma inom kommunens olika enheter. 
Upphandlingsenheten saknar spetskunskap kring kemikaliekrav. Oftast följer man 
Miljöstyrningsrådets kemikaliekrav på basnivå. Efraimsson konstaterar att 
upphandlingsenheten är beroende av andra källor för information om kemikalier i exempelvis 
leksaker. Att inte utbildningsförvaltningen har efterfrågat kemikaliefria varor kan tyda på 
bristfällig kunskap. 
 Enligt Renn (2008) kan bristfällig kunskap om risker leda till att människor utsätter sig för 
faror snarare än att undvika dem. Det är därför viktigt att försöka öka kunskapen bland de 
berörda aktörer både inom kommunen och i förskolor. Jag bedömer att indikatorn för relevant 
kunskap inte uppfylls. 
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4.1.9 Intern och extern riskkommunikation 
 
Kommunikationssystemet tycks vara bristfällig både internt inom kommunen och externt 
mellan kommunen och förskolor. Det finns ett behov och en önskan om ett ökat samarbete 
inom kommunens olika förvaltningar och enheter. Lindh, central förskolechef, understryker 
”Vi behöver utöka samarbetet med upphandlingsenheten för att vi som kommun är styrda av 
upphandlingen”. Önskan om ett ökat samarbete verkar vara ömsesidigt. Efraimsson, 
projektledare för samordnad varudistribution, upphandlingsenheten, säger ”Det krävs också 
att vi kan samarbeta med beställaren så att de också är med på vad vi faktiskt ställer för 
krav”. 
Det är således nödvändigt med ett välfungerande internt kommunikationssystem där berörda 
aktörer får möjlighet att föra diskussion kring problemområdet för att på ett övergripande sätt 
kunna åtgärda det. Renn (2008) understryker vikten av intern och extern kommunikation 
kring risker och skriver att de berörda aktörerna skall förstå vad arbetet går ut på, hur de skall 
involveras i det och vilket ansvar de skall ta.  
 När det gäller extern riskkommunikation mellan kommunen och förskolor så har inte detta 
skett på ett systematiskt sätt. Ottosson, utvecklingsledare för hållbar utveckling, säger ”Det 
finns inte en uttalad policy överhuvudtaget som talar om att det här är intressant”.  
 Kommunikationssystemet upplevs också vara skevt då den linjära organisationsstrukturen 
inte skapar förutsättningar för att alla skall kunna påverka och vara delaktiga i 
riskhanteringsprocessen. Problem kan uppstå då organisationshierarkin inte tillåter att 
personer får kommunicera med alla inom organisationen utan måste gå genom godkända 
kanaler. För närvarande tillåter inte företagshierarkin att all kunskap och erfarenhet komma 
till tals och övervägas när nya riktlinjer ska tas fram.  
 Med detta som bakgrund bedömer jag att indikatorn för effektiv intern och extern 
riskkommunikation inte uppfylls i dagsläget. Det krävs alltså ett ökat samarbete mellan 
kommunens olika enheter framför allt mellan upphandlingsenheten, utbildningsförvaltningen 
och kommunens fastighetsförvaltning (Tornberget) samt mellan kommunen och förskolorna. 
Däremot så finns det planer på att ta fram riktlinjer för att öka samarbetet med 
upphandlingsenheten inför 2015. Lindh, säger ”Arbetet med att byta erfarenheter med 
upphandlingsenheten är något som vi tänker på och som vi har skrivit in för strategi och 
budget för 2015”.  
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Tabell 3. Den här tabellen sammanfattar resultaten av analysen av det empiriska materialet 
 
Indikator Uppfylls… Viktiga exempel på förbättringsområden 
1. Riskuppfattning … till viss 

mån 
Satsa på information samt bli tydligare med 
sina riktlinjer kring kemikalier i barns vardag 

2. Motivation och 
incitament 

… till viss 
mån 

Satsa på kommunikationssystemet och 
tillhandahålla relevant kunskap 

3. Ansvarstagande … till viss 
mån 

Bli tydligare med sina riktlinjer kring arbetet 
med giftfria förskolor, öka samarbetet mellan 
kommunens olika enheter 

4. Förebyggande 
åtgärder 

… inte Ställa högra krav vid upphandlingar  

5. Uppföljningsarbete … inte Systematiskt följa upp de krav som ställs i 
samband med upphandlingar 

6. Handlingsutrymme … inte Öka förskolepersonalens handlingsutrymme 
genom att satsa på information, tillhandahålla 
fler upphandlade alternativ samt tillhandahålla 
mer resurser  

7. Genomtänkt tillit … inte Ställa specifika kemikaliekrav vid 
upphandlingar 

8. Relevant kunskap … inte Öka kunskapen bland alla berörda aktörer även 
leverantörer och småbarnsföräldrar 

9. Intern & extern 
kommunikation 

… inte Öka samarbetet mellan kommunens olika 
enheter. Bli tydligare med riktlinjer kring 
farliga kemikalier i barns vardag 

 
 

4.2 Vilka åtgärder kan Haninge kommun vidta för att förbättra 
förskolepersonalens förutsättningar att hantera kemikalierisker? 
 
Ökad information kring förekommande kemikalierisker i förskolemiljöer samt hur man på 
bästa sätt kan åtgärda dem eftersöks av de intervjuade förskolepersonalerna. Detta tycks 
behöva ske mer centralt det vill säga på kommunnivå. Stadin poängterar ”Ute på golvet så är 
det ju information som man måste bli ännu mer tydlig med och kanske från centralt håll 
också, kanske Miljönämnden som går ut med en massa information om det så att alla får 
samma info om det”. Förskolepersonalen betonar även kommunens ansvar för deras 
utbildning inom området. Andersson säger ”Kommunen kan hjälpa oss genom att de bistår 
med föreläsningar. Att de kanske betala den för oss och ge oss tid på kvällarna eller på 
dagarna att gå på den”.  
 Intervjupersonerna föreslår olika informationsinsatser som till exempel fortbildningar, 
föreläsningar, artiklar och litteratur samt jobba med det på arbetsplatsträffar och liknande 
forum. Lindh förklarar: 
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Man behöver olika utbildningar, förskolechefer bör ha ett utbildningspaket 
medan arbetslagschef kanske behöver något annat och längst ute så kanske 
man har en APT där man har workshops och tänker mer praktiskt kring 
detta. (Lindh 2014) 
 

Det finns även en önskan om enklare kontrollsystem för kemikalier som till exempel 
checklistor eftersom det är svårt för personalen att veta vilka produkter som är 
farliga. Det framkom också av de intervjuade förskolepersonalerna att det finns ett 
behov av mer konkreta och centrala direktiv. Ottosson säger ”Kommunen bör skaffa 
riktlinjer som gör att vi skulle kunna ha en kemikaliesäker vardag för våra yngsta 
barn. Det har vi inte idag”.  
 När det gäller inköp är förskolepersonalen bundna till upphandlingsavtalen vilket 
gör att det inte finns så många alternativ att välja på. Det försvårar även att ställa 
kemikaliekrav, därför borde den aspekten komma in i bilden i samband med 
upphandlingar. Enligt de flesta intervjupersoner borde högre krav ställas vid 
upphandlingar. Sundbyblad poängterar ”Jag tror att det egentligen är viktigt att 
kommunen, när de jobbar fram avtal med de olika företagen kanske ge större 
möjlighet att välja”. Det finns också ett behov av ett mer systematiskt och rutinerat 
uppföljningsarbete då det framkom att ett sådant arbete inte görs i dagsläget. De 
krav som ställs i samband med upphandlingar behöver alltså följas upp. 
 Det finns också en önskan om att kommunen tillhandahåller mer resurser då det 
oftast är ekonomin och budgeten som styr. Stadin förklarar ”Ska man få bukt med 
problemet på en huvudmannanivå så måste man tillsätta ganska mycket mer pengar 
och göra en stor satsning på det”.  En ansvarsfull upphandling enligt Boström et al. 
(2013) kräver att organisationer har en kapacitet att distribuera och kombinera 
resurser över tid samt att kontrollera, mobilisera och ackumulera både materiella och 
icke-materiella resurser. 
 För övrigt bör kommunen satsa på kommunikationssystemet i allmänhet. Som 
tidigare nämnd så finns det brister i kommunikationen både externt och internt. 
Externt behöver kommunen bli tydligare med sina riktlinjer kring kemikalierisker 
och hanteringen av dessa risker då det finns uppfattningar om att sådana riktlinjer 
inte finns överhuvudtaget. Det finns med andra ord en önskan om politiska mål och 
policybeslut. Internt bör aktörernas samverkan och dialog öka framför allt mellan 
upphandlingsenheten, utbildningsförvaltningen och Tornberget. 

Det är också önskvärt att kommunen ökar tillsynen av förskolor och skolor då 
kemikalier i barns vardag har uppmärksammats allt mer. Enligt 
Miljötillsynsförordningen (2011:13) har kommuner och länsstyrelser tillsynsansvar 
för hantering av kemikalier i verksamheter så som yrkesmässiga användare 
(Länsstyrelsen i Stockholm 2014). Dessa åtgärder sammanfattas i följande tabell.  
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Tabell 4. Sammanfattning av de åtgärder som Haninge kommun kan vidta för att 
förbättra förskolepersonalens förutsättningar att hantera kemikalierisker. 
 
Haninge kommun bör…  
 
 
1. Satsa på att öka informationen om de förekommande kemikalieriskerna bland de 
berörda samt öka samverkan och dialog mellan de interna enheterna. 
 
2. Tillhandahålla enklare kontrollsystem som till exempel checklistor för inköp 
m.m.  
 
3. Utveckla uppföljningsarbetet kring de kemikaliekrav som ställs vid 
upphandlingar av varor och tjänster samt öka tillsynen av förskolor och skolor. 
 
4. I samband med upphandlingar öka valmöjligheterna för förskolepersonalen dvs. 
fler upphandlade varor som exempelvis är miljömärkta osv samt Ställa fler och mer 
detaljerade kemikaliekrav i samband med upphandlingar. 
 
5. Om möjligt tillsätta högre budget för hantering av kemikalierisker i förskolor. 
 
6. Bli tydligare med sina riktlinjer angående kemikalier, besluta om politiska mål 
och policyer kring kemikalier i barns vardag samt ta fram en kemikalieplan. 
 
 
 
 
 

5. Diskussion 
 

5.1 Koppling till tidigare vetenskapliga studier och teorier 
 
Som tidigare nämnts har relevanta vetenskapliga artiklar och teorier kopplade till begreppen 
riskhantering, riskuppfattning och riskkommunikation granskats för att sätta resultatet av 
denna studie i ett större sammanhang. Det finns ett stort intresse för dessa frågor i den 
vetenskapliga litteraturen men det huvudsakliga fokusområdet i dessa tidigare studier är på 
privata verksamheter. Boström et al. (2013) skriver till exempel om Focal Companies, det 
vill säga företag som styr sina leverantörskedjor. Studien handlar om hur IKEA styr sina 
leverantörskedjor i arbetet med hantering av kemikalierisker som förekommer i textilier. 
Företag som sådant är oftast mycket motiverade för att hantera risker och i det här fallet 
kemikalierisker. Motivation och engagemang inom privata organisationer gör att dessa frågor 
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blir väldigt centrala och att man aktivt och strategiskt arbetar med dem. Då offentliga 
organisationer inte har undersökts i så stor utsträckning bidrar denna uppsats om Haninge 
kommun med viktig empirisk information kring offentlig verksamhet. 
 Det finns skillnader mellan privata och offentliga verksamheter. Det organisatoriska 
engagemanget (commitments) till exempel, skiljer sig mellan privata och offentliga 
verksamheter och är oftast högre inom privata organisationer (Lyons, Duxbury & Higgins 
2006). Typ av ledarskap påverkar engagemanget bland personal. Oftast är ledarskapet mer 
flexibelt och anpassningsbart i privata organisationer medan det i offentliga organisationer är 
mer strikt och mindre flexibelt. Detta beror bland annat på de speciella lagar och regler som 
finns för den offentliga sektorn. (Zeffan 1994) Den relativa bristen på engagemang inom 
offentliga organisationer beror bland annat på att mål och riktlinjer inom dessa organisationer 
är bredda och diffusa snarare än specifika och konkreta. Denna oklarhet gör att till exempel 
chefer i offentliga organisationer arbetar mer kortsiktigt och fokuserar mindre på långsiktiga 
mål vilket gör att de blir mindre engagerade i organisationens övergripande mål. (Buchanan 
1974).  
Denna uppsats skiljer sig från de tidigare studierna då den fokuserar på en offentlig 
organisation, vilket inte kan anses som ett av de stora företagen, Focal Companies, eftersom 
dessa oftast är mycket stora organisationer med ett omfattande antal leverantörer och 
underleverantörer. Kommunen och enheterna inom kommunen är relativ små i jämförelse. 
Ansvarsfull styrning av leverantörskedjor och därmed ansvarsfull upphandling påverkas av 
det organisatoriska engagemanget samt av den organisatoriska kapaciteten. De 
förutsättningar och hinder som påverkar dessa organisatoriska faktorer inom den privata 
sektorn borde kunna tillämpas även på offentliga organisationer då dessa organisationer står 
inför liknande utmaningar. Omfattningen av dessa utmaningar kan dock skilja sig då mindre 
organisationer har sämre förutsättningar till exempel mindre ekonomiska resurser och färre 
personal vilket gör att vissa frågor som till exempel hantering av kemikalirisker kan hamna i 
periferi. Följaktligen begränsas även kunskapen om kemikalierisker då man inte arbetar 
aktivt med att hantera dessa risker. Det är exempelvis en utmaning för upphandlare att veta 
vilka kemikaliekrav som kan ställas och hur pass höga dessa krav får vara eftersom för höga 
krav kan leda till att kommunen inte får några anbud överhuvudtaget. Detta beror bland annat 
på att inte alla leverantörer kan uppfylla sådana höga krav. Det är alltså en utmaning att veta 
vilka krav och i vilken utsträckning dessa krav bör ställas och det i sin tur påverkas av 
kunskap om kemikaliekraven samt om hur marknaden ser ut.  

Arbetet med att styra leverantörskedjor påverkas enligt Boström et al. (2013) av ett antal 
olika faktorer varav information och kommunikation, samarbete med leverantörerna och 
andra intressenter samt det politiska och institutionella sammanhanget. Dessa har beskrivits 
som faktorer som påverkar hur stora företag styr sina leverantörskedjor, men de kan även 
vara utmaningar för offentliga organisationer. Relevant information och fungerande 
kommunikationssystem är faktorer som krävs för att lämpliga kemikaliekrav ska kunna 
ställas. Den offentliga upphandlingen styrs av lagen om offentlig upphandling, LOU, som 
ibland kan komma i konflikt med att ställa kemikaliekrav eller att begära leverantörerna om 
miljömärkning eftersom alla leverantörer ska ges möjlighet att lämna anbud. Att ställa 
kemikaliekrav kan också komma i konflikt med andra områden. Kökspersonalens hälsa till 
exempel kommer i konflikt med att byta plasttallrikar till porslin. Arbetet med 
återanvändning av skräpmaterial som är ett sätt att jobba med hållbar utveckling kommer i 
konflikt med barns hälsa eftersom dessa material är oftast gjorda av plast osv.  

Det som skiljer sig är som nämnts tidigare, ambitionsnivån och motiveringen. Stora 
företag som IKEA är redan engagerade i att försöka kontrollera sina leverantörskedjor och 
hantera förekommande kemikalierisker. Kommuner däremot behöver oftast politiska 
riktlinjer för att börja ett arbete kring kemikalierisker. Däremot borde hanteringen av sådana 
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risker vara central för båda eftersom kommunerna har fått i uppdrag att jobba med barns 
välmående, och farliga kemikalier är en aspekt som behöver beaktas.  

Förutom externa faktorer så som lagstiftning, kommunikation med mera påverkas det 
organisatoriska engagemanget även av interna faktorer. Dessa kan vara motivering bland 
personal, lämpliga strategier, bra ledning samt organisationens visioner och kultur. Som 
tidigare nämnts så är den organisatoriska motivationen relativ hög inom privata 
organisationer. (Boström et al., 2013) En drivande kraft i dessa organisationer är ekonomisk 
vinst till skillnad från offentliga organisationer som inte värderar den lika högt. (Moon 2000) 
Då ekonomisk vinst inte värdesätts lika högt av den offentliga sektorn kan man förmoda att 
interna drivkrafter (och eldsjälar) är extra viktiga i relativ små offentliga organisationer med 
kemikalierisker som en (i viss mån) perifer del av verksamheten. Det är med andra ord extra 
viktigt inom offentliga verksamheter att personalen har en positiv inställning till hantering av 
kemikalierisker, uppfattar farliga kemikalier som ett problem som bör tas itu med och är 
motiverade för att delta i riskhanteringshanteringen.  

När det gäller hanteringen av kemikalier står kommuner som har likvärdiga förutsättningar 
som Haninge kommun inför liknande utmaningar som de stora företagen. Utmaningarna kan 
dock vara av större omfattning, men med liknande innebörd. Denna studie bidrar med 
kunskap kring de förutsättningar och problem som offentliga organisationer har för att 
hantera kemikalierisker. Detta genom att identifiera faktorer som skapar förutsättningar för 
ett effektivt riskhanteringsarbete (tabell 1) baserad på tidigare forskning om privata 
organisationer. Dessa faktorer har i sin tur applicerats på den offentliga sektorn. Det kan dock 
finnas ytterligare förutsättningar och hinder som denna studie inte har undersökt. Ett exempel 
är det politiska- och institutionella sammanhanget, vilket kan vara intressant för framtida 
forskning.  

5.2 Praktiska konsekvenser och utmaningar 
 
Denna studie har syftat till att bidra till ett förbättrat kunskapsunderlag för ett eventuellt 
kommande arbete med giftfria förskolor i Haninge kommun. Detta har gjorts genom att 
kvalitativt ta reda på vilka förutsättningar och problem förskolepersonalen har för att hantera 
kemikalierisker i förskolemiljöer samt hur Haninge kommun kan förbättra dessa 
förutsättningar och åtgärda de problem som finns.  

Analysen av intervjupersonernas svar tyder på att de flesta av indikatorerna för ett 
effektivt riskhanteringsarbete (se tabell 1), inte uppfylls. Det finns alltså ett stort utrymme för 
förbättringar inom följande indikatorer: intern & extern kommunikation, relevant kunskap, 
genomtänkt tillit, förebyggande åtgärder, handlingsutrymme och uppföljningsarbete. Dessa 
indikatorer är oftast mycket interaktiva. De är med andra ord intimt förknippade med 
varandra. Som tidigare nämnts begränsas förskolepersonalens handlingsutrymme framför allt 
av ekonomin och upphandlingar. Även andra faktorer så som tillgång till relevant kunskap, 
ömsesidig kommunikation mellan kommunen och förskolorna samt förskolepersonalens 
möjlighet till deltagande i riskhanteringsprocessen påverkar personalens handlingsutrymme.  

Relevant kunskap spelar en viktig roll i aktörernas uppfattning av kemikalierisker samt 
deras motivering och vilja att vidta åtgärder som till exempel att ställa kemikaliekrav, sätta 
upp mål samt uppföljning av dessa arbeten. En kommunal kemikalieplan där man sätter upp 
mål och strategier för arbetet med giftfria förskolor under en genomförandeperiod kan vara 
ett behjälpligt verktyg. 
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Boström et al. (2012) poängterar vikten av anpassade informationskanaler för olika 
målgrupper i riskhanteringsarbeten. När det gäller risker av komplex och osäker karaktär så 
som kemikalierisker är det viktigt enligt författarna med upprepade dialog och personliga 
möten som ett komplement till andra informationskällor. Dessa informationskanaler kan vara 
fortbildningar, föreläsningar, seminarier, arbetsplatsträffar, workshops med mera. För att öka 
kunskapen internt inom kommunen kan en allmän miljöutbildning där alla anställda har 
möjlighet att gå igenom en utbildning till exempel en digital sådan på kommunens intranät 
vara till nytta. Det systemet finns för närvarande i några av grannkommunerna som till 
exempel Sundbybergs stad och Upplands Väsby kommun. Som tidigare nämnts så har 
Stockholms stad och Sundbybergs stad tagit fram kemikalieplaner och arbetar systematiskt 
med att ersätta varor och material som innehåller farliga kemikalier. Att ta kontakt med 
grannkommunerna angående upphandlingar och åtgärder kan därför vara önskvärt då 
Haninge kommun kan ta del av deras erfarenheter. På så sätt minskar behovet av personal 
samtidigt som det är tidsbesparande. 

Det är viktigt med ett ökat samarbete mellan kommunens olika enheter framför allt 
utbildningsförvaltningen, upphandlingsenheten, Tornberget och miljönämnden samt 
eventuellt andra berörda enheter. Genom dialog kan de olika parterna komma fram till 
gemensamma beslut. På så sätt kan de på ett övergripande sätt ta itu med problemet. 

Något som inte har undersökts i denna studie är andra inblandade aktörers uppfattning om 
kemikalierisker i förskolor. Småbarnsföräldrar till exempel kan beröras av dessa 
kemikalierisker då deras barn kan utsättas för farliga ämnen. Renn (2008) poängterar vikten 
av intern och extern kommunikation och skriver att även de aktörer som indirekt berörs av 
riskhanteringsarbetet också bör informeras och engageras. Som tidigare nämnts påverkar 
information andra faktorer så som ansvarstagande, handlingsutrymme med mera. Det är alltså 
mycket som talar för att även andra aktörer som till exempel småbarnsföräldrar bör få mer 
kunskap om problemet vilket skulle öka deras medvetenhet om kemikalierisker samt ändra 
deras riskuppfattning. Följaktligen kan även de, efterfråga en giftfri miljö för sina barn vilket 
skulle kunna öka riskhanteringsarbetets effektivitet eftersom krav då ställs från olika håll. 
Ökad kunskap bland föräldrarna kan även leda till att de agerar medvetet genom att 
exempelvis inte köpa plastleksaker hemma eller genom att undvika plastgolv med mera. Brist 
på kunskap kan däremot enligt Renn (2008) leda till att människor agerar kontraproduktivt 
och att de utsätter sig för risker i stället för att undvika dem. Dessutom ställer man inga krav 
på giftfria alternativ om kunskapen om dessa saknas. 
Det är också av betydelse att föra dialog med de upphandlade leverantörerna kring arbetet 
med giftfria förskolor. I samband med intervjuerna framkom det att det inte finns så mycket 
information om vad produkterna kan innehålla. Detta kan tyda på att kunskap om farliga 
ämnen är bristfällig även bland leverantörerna. Genom dialog och nära kontakt kan 
kommunen öka kunskapen om giftiga kemikalier samtidigt som de kan be leverantörerna om 
att bli bättre på att vad deras produkter innehåller.  
 Det är sammanfattningsvis viktigt att alla berörda aktörer deltar i riskhanteringsarbetet för 
att kunna ta itu med problemet på ett övergripande sätt. Överskridande samverkan aktörerna 
emellan är nödvändigt för detta och för det krävs dialog och samarbete.  
 Ytterligare faktorer som påverkar riskhanteringsprocessen är lagstiftning, ny information 
om risker samt NGO:s inflytande (Boström et al., 2013). Dessa faktorer har inte studerats i 
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denna studie då det inte var möjligt att genomföra detta inom given tidsram. Däremot kan det 
vara bra att ta hänsyn till dessa faktorer när man beslutar om riktlinjer och strategier. 
Kemikalielagstiftningen är inte alltid tillräcklig att utgå ifrån. Det används alldeles många 
kemikalier och det är nästan omöjligt att reglera alla dessa kemiska hälso- och miljörisker. 
Oftast tar det också lång tid att ändra lagstiftningen efter att en kemikalierisk har identifierats 
(Kemikalieinspektionen 2013). Det är därför viktigt att försöka vara ett steg före 
lagstiftningen precis som Boström et al. (2013) påpekar. Hänsyn borde också tas till ny 
information som till exempel ny forskning kring kemikalierisker i samband med 
framtagandet av riktlinjer och strategier. 
 Detta examensarbete som tidigare beskrivits, har fokuserat på förskolepersonalens 
förutsättningar och problem för att hantera kemikalierisker i Haninge kommun. Resultatet av 
denna studie är applicerbar även på andra kommuner med liknande förutsättningar. Det ger 
en grund på hur situationen kan se ut på förskolorna och vad som kommunerna kan bli bättre 
på. För vidare forskning i ämnet kan en undersökning av småbarnsföräldrars uppfattningar 
kring kemikalierisker i förskolor vara intressant då jag inte vet med säkerhet hur 
kunskapsnivån ser ut hos dem. Även en inventering av ett representativt antal förskolor i 
Haninge kommun vore intressant för att kunna få en uppfattning om var farliga kemikalier 
förekommer och hur allvarligt situationen faktiskt är. Det vore också intressant att genomföra 
en studie kring hur kommunens fastighetsförvaltning jobbar med dessa frågor i samband med 
renoveringar och nybyggnation. 
 

6. Slutsatser 
 
 
Vilka förutsättningar har förskolepersonal i Haninge för att minska kemikalierisker i 
förskolemiljöer? 
  
De intervjuade förskolepersonalen uppfattar kemikalierisker som ett problem som bör tas itu 
med. Det finns en relativt hög grad av ansvarstagande bland de undersökta förskolorna i 
helhet. Alla intervjupersoner har en positiv inställning till arbetet med hantering av 
kemikalierisker i förskolemiljöer. Det finns ett intresse för att lära sig mer samtidigt som det 
finns personal som på eget initiativ har tagit del av Naturskyddsföreningen och 
Kemikalieinspektionens rapporter om giftfria förskolor. Däremot så finns det brister i 
kommunikationen kring kemikalierisker samtidigt som kunskapen om dessa risker är 
bristfällig. Intervjupersonerna förlitar sig oftast på andra aktörer vilket gör att de inte vidtar 
några förebyggande åtgärder utan räknar med att andra aktörer redan har gjort det. Ett 
exempel kan vara att förskolepersonal inte ställer några kemikaliekrav i samband med inköp. 
Förskolepersonalens handlingsutrymme begränsas framför allt av budgeten och 
upphandlingsavtal men också av bristfällig kunskap och dålig kommunikation. Det finns inte 
något systematiskt uppföljningsarbete verkan i kommunen eller i förskolor i dagsläget. Min 
slutsats är därmed att de flesta av indikatorerna för effektiv riskhanteringsarbete inte uppfylls. 
Det finns snarare fler hinder för förskolepersonal att hantera kemikalierisker än 
förutsättningar vilket lämnar ett stort utrymme för förbättringar. 
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Vilka åtgärder kan Haninge kommun vidta för att förbättra förskolepersonalens 
förutsättningar att hantera kemikalierisker?  
 
Utifrån de faktorer som tidigare har presenteras drar jag slutsatsen att Haninge kommun bör 
framför allt förbättra kommunikationen om kemikalierisker genom att öka de berörda 
aktörers samarbete. Kommunen bör även tillhandahålla relevant kunskap både för 
förskolepersonalen och för de olika enheterna inom kommunen som direkt eller indirekt 
berörs. Högre krav vid upphandlingar och en strategisk uppföljning av dessa krav bör också 
tas i beaktande.  
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Bilaga I 
Intervjuguide för Anna Ottosson, utvecklingsledare för hållbar utveckling på 
Handens förskoleenhet 
 
En kort presentation av mig samt syftet med mitt examensarbete 
 

Bakgrundsfrågor:  
 
Hur gammal är du? 
Vad har du för utbildning? 
Hur många år har du varit verksam inom förskola? 
Hur många år har du jobbat just på denna förskola? 
Du jobbar som utvecklingsledare för hållbar utveckling, vad innebär det? 
 

Undersökningsfrågor: 
 

Generella frågor om kemikalierisker 
 

1. Känner du till arbetet med ”giftfria förskolor”? àKan du berätta vad du vet om 
det? 

2. Tror du att det finns kemikalier i era förskolor som skulle kunna vara en risk för 
barnen? 

3. Kan du ge några exempel på var de största riskerna kan finnas? 
4. Hur arbetar du som utvecklingsledare för att hantera kemikalierisker i era 

förskolor? 
 

Förutsättningar för att hantera dessa risker 
 

5. Vilka möjligheter har ni som enhet för att hantera dessa risker? 
6. Upplever du att det finns några problem som försvårar hantering av 

kemikalierisker? 
7. Har du några förslag på hur man kan hantera dessa problem på bästa sätt? 
8. Hur uppfattar du pedagogernas kunskap om kemikalier i barns vardag? àVad kan 

det göras för att öka kunskapen om detta? 
 

Förslag på åtgärder 
 

9. På vilket sätt kan kommunen hjälpa er att lösa dessa problem? 
10. Tror du att du som intendent har något handlingsutrymme i arbetet med en giftfri 

förskola? 
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Specifika frågor om inköp av leksaker 
 

11. Du har ett samarbete med förskolechef och intendent kring inköp, vad innebär 
detta?  

12. Tänker ni miljömedvetet när ni handlar in förbrukningsmaterial, leksaker och andra 
produkter? àPå vilket sätt då? 

13. Vad är det som är avgörande vid valet av material som ska köpas in? 
14. Ställer du några kemikaliekrav på de leksaker som köps in? àVilka i så fall? àOm 

inte, varför.  
15. Brukar du kontrollera CE-märkning och bruksanvisningar när du inhandlar 

leksaker? 
16. Ni jobbar parallell med upphandling av nya saker, hur jobbar ni där för att minska 

risker? 
17. Ni planerar att ta fram en inköpspolicy, vad utgår denna policy ifrån? 
18. Finns det några svårigheter när det gäller att byta ut leksaker med skadliga ämnen 

på er förskola? àVad tycker du man kan göra åt det? 

 
 

Bilaga II 
 

Intervjuguide för Åse Åkesson, Förskolechef på Norra Jordbros förskoleenhet 
 

Bakgrundsfrågor 
 
Hur gammal är du? 
Vad har du för utbildning? 
Vilka arbetsuppgifter har du? 
Hur många år har du varit verksam inom förskola? 
Hur många år har du jobbat just på denna förskola? 
 

Undersökningsfrågor: 
 

Generella frågor om kemikalierisker 
 
1. Känner du till arbetet med ”giftfria förskolor”? àHur uppfattar du detta arbete? 
2. Tror du att det finns giftiga kemikalier i er förskola som skulle kunna vara en risk för 

barnen? 
3. Kan du ge några exempel på var de största riskerna finns? 
 

Förutsättningar för att hantera dessa risker 
 
4. Vilka förutsättningar har ni för att hantera dessa risker?  
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5. Tror du att du som förskolechef har något handlingsutrymme för att hantera riskerna med 
giftiga kemikalier i era förskolor? 

6. Har ni tagit några åtgärder hittills för att minska dessa risker? àVilka? 
7. Finns det några problem som försvårar hantering av dessa kemikalierisker? 
8. Hur uppfattar du din egen kunskap om kemikalier i barns vardag? 
9. Hur medvetna tror du pedagogerna är om kemikalier i förskolemiljön? 
 

Förslag på åtgärder 
 
10. Vad kan det göras för att öka deras kunskap om detta? àVad kan man göra för att öka 

motivationen? 
11. På vilket sätt kan kommunen hjälpa er med detta? 
Har du några förslag på hur man kan hantera dessa problem på bästa sätt 

 

Frågor om leksaker 
 
12. Vilka är ansvariga för inköp i era förskolor?  
13. Tar ni emot leksaker från föräldrar? àVilken sorts leksaker? Hur gamla är de oftast? 
14. Vilken sorts leksaker finns det mest utav i er förskola? 
15. Använder ni några alternativa leksaker? àKan du ge några exempel på dessa? 
16. Finns det några fördelar och nackdelar med att använda alternativa leksaker? 
17. Finns det några hinder/svårigheter när det gäller att byta ut leksaker med skadliga ämnen 

på er förskola? àVad tycker du man kan göra åt det? 
 
 

Bilaga III 
 

Intervjuguide för övriga förskolepersonal 
 
 

Bakgrundsfrågor 
 
Hur gammal är du? 
Vad har du för utbildning? 
Hur många år har du varit verksam inom förskola? 
Hur många år har du jobbat just på denna förskola? 
Vilka arbetsuppgifter har du? 
 

Generella frågor om kemikalierisker 
 

1. Känner du till arbetet med ”giftfria förskolor”? àKan du berätta vad du vet om det? 
2. Tror du att det finns kemikalier i era förskolor som skulle kunna vara en risk för 

barnen? 
3. Kan du ge några exempel på var de största riskerna kan finnas? 
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4. Hur arbetar ni i era förskolor för att hantera de risker som giftiga ämnen medför? 
 

Förutsättningar för att hantera dessa risker 
 

5. Vilka möjligheter har ni för att hantera dessa risker? 
6. Finns det några problem som försvårar hantering av dessa kemikalierisker? 
7. Har du några förslag på hur man kan hantera dessa problem på bästa sätt? 
8. Hur uppfattar du din egen kunskap om kemikalier i barns vardag? 
9. Vad kan det göras för att öka dina kunskaper om detta ytterligare? 

 

Förslag på åtgärder 
 

10. På vilket sätt kan kommunen hjälpa er att lösa dessa problem? 
11. Tror du att du som intendent har något handlingsutrymme i arbetet med en giftfri 

förskola? 
 

Specifika frågor om inköp av leksaker 
 

12. Kan du berätta hur det går till när du beställer leksaker? 
13. Hur ofta köper ni in leksaker? àVem bestämmer när, ni ska köpa in nya leksaker? 
14. Vilka kriterier förhåller du dig till när du handlar in leksaker? 
15. Vad är det som är avgörande vid valet av material som ska köpas in? 
16. Ställer du några kemikaliekrav på de leksaker som köps in? Vilka i så fall? àOm 

inte, varför.  
17. Brukar du kontrollera CE-märkning och bruksanvisningar när du inhandlar leksaker? 
18. Finns det några prioriteringar när det gäller leverantörer? Vad är denna prioritering 

baserad på? 
19. Finns det några hinder/svårigheter när det gäller att byta ut leksaker med skadliga 

ämnen på er förskola? àVad tycker du man kan göra åt det? 
 
 

Bilaga IV 
 

Intervjuguide för Henrik Lindh, Central förskolechef i Haninge kommun 
 

Bakgrundsfrågor: 
 
1. Hur gammal är du? 
2. Vad har du för utbildning? 
3. Vilka arbetsuppgifter har du? 
4. Hur många år har du varit verksam som central förskolechef? 
 

Undersökningsfrågor: 
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Generella frågor om kemikalierisker 
 
5. Känner du till arbetet med ”giftfria förskolor”? Kan du berätta lite om vad arbetet 

innebär? 
6. Tror du att det finns giftiga kemikalier i era förskolor som skulle kunna vara en risk för 

barnen? 
7. Kan du ge några exempel på var de största riskerna kan finnas? 
8. Hur arbetar ni för att hantera dessa risker? Vad har gjorts hittills?  
9. Finns det något kommande arbete med fokus på kemikalier? 
 

Förutsättningar för att hantera dessa risker 
 
10. Vilka förutsättningar finns det för att hantera dessa risker?  
11. Hur stort handlingsutrymme har du för att hantera riskerna med giftiga kemikalier i era 

förskolor? 
12. Finns det några problem som försvårar hantering av dessa kemikalierisker? 
13. Hur uppfattar du din egen kunskap om kemikalier i barns vardag? 
14. Vissa förskolor är mycket engagerade, en hade t.ex. en utvecklingsledare för hållbar 

utveckling som redan har börjat med inventering av leksaker m.m. varför skiljer det sig så 
mycket mellan olika förskolor? 

 

Förslag på åtgärder 
 
15. Vad kan det göras för att öka kunskapen kring kemikalierisker i förskolor? 
16. På vilket sätt kan kommunen hjälpa er med detta? 
17. Har du några förslag på hur man kan hantera dessa problem på bästa sätt? 

 

Frågor om leksaker 
 
18. Det ställs inga specifika kemikaliekrav i samband med inköp i de förskolor jag har 

undersökt, vad tror du detta beror på? 
19. Vad kan man göra för att öka kraven? 
20. Finns det några hinder/svårigheter när det gäller att byta ut produkter med skadliga ämnen 

på era förskolor? Vad tycker du man kan göra åt det? 
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Bilaga V 
 
Intervjuguide för Sanna Efraimsson, projektledare för projektet samordnad 
varudistribution på Haninge kommuns upphandlingsenhet 
 

Bakgrundsfrågor: 
 
Kan du berätta lite om dig själv? 
Vad har du för utbildning? 
Vilka varor upphandlar du? 
Hur många år har du varit verksam inom kommunen? 
Hur många år har du jobbat just på upphandlingsenheten? 
 

Undersökningsfrågor: 
 

Generellt om upphandling av leksaker  
 

1. Kan du berätta hur det går till när ni upphandlar leksaker? 
2. Vilka krav ställs när leksaker upphandlas? 
3. Ställs det kemikaliekrav på leksakers innehåll när dessa upphandlas? àVilken typ av 

krav i så fall? 
4. Följer ni upp dessa krav/kemikaliekrav? àOm ja, Hur i så fall? àOm Nej, varför 

inte? 
5. Vilka åtgärder tar ni om det i samband med uppföljningen visar sig att kraven inte 

uppfylls? 
6. Använder ni några miljömärkningar vid upphandling? àVilka och varför? 
7. Känner du till Miljöstyrningsrådets kemikaliestrategi? àAnvänder du dig utav den? 

à Om ja, hur hjälper den och om nej varför? 
8. Vilken policy skall ni följa i kommunen gällande upphandling av leksaker?  
9. Finns det någon intern uppföljning av att krav ställs i enlighet med kommunens 

policyer? àHur sker detta i så fall? 
10. Skulle du kunna tänka dig att ställa högre kemikaliekrav fram över? àVilken typ av 

krav i så fall? 
11. Vad tror du krävs för att högre krav skall ställas fram över? 
 

Konflikter och hinder 
 

12. Finns det något som försvårar/förhindrar att ställa kemikaliekrav? 
13. Vad kan kommunen göra för att underlätta för dig som upphandlare att ställa 

kemikaliekrav? 
14. Händer det att andra lagstiftningar och kemikaliekrav kommer i konflikt? 
15. Upplever du att kemikaliekrav kommer i konflikt med ekonomi? 
16. Vad ska prioriteras högst i sådana konflikttillfällen när du ska ställa kemikaliekrav? 

àOch varför? 


