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Plastkemikalier i förskolemiljön – vilka risker utsätter vi barnen för? 

Av Marianne Balck 
 

Alla exponeras vi för många olika kemikalier i vår vardag. Barn är särskilt känsliga då deras 

organ, immunförsvar och hormonsystem inte har utvecklats färdigt. I förhållande till sin 

kroppsvikt äter, dricker och andas de mer än vuxna, vilket gör dem mer känsliga. Barn är 

också mer exponerade för kemikalier för att de stoppar saker i munnen, allt från plastleksaker 

till elektronik. Ftalater är en grupp kemikalier som främst används som mjukgörare i plast, i 

till exempel leksaker, golv, sladdar och matförpackningar. Vissa ftalater skadar 

reproduktionen och fosterutvecklingen, särskilt de manliga könsorganen. De farligaste 

ftalaterna har förbjudits i EU men det tar tid att fasa ut dem ur samhället. I äldre produkter av 

mjukplast kan skadliga ftalater finnas i höga koncentrationer. På förskolor kan dessa ftalater 

finnas i äldre leksaker som har sparats, eller som har skänkts till förskolan. Idag finns det ett 

antal ftalater som är tillåtna i EU. Dessutom finns även andra mjukgörare som alternativ till 

ftalater, då efterfrågan på ftalatfria produkter har vuxit de senaste åren.  

 

I en studie undersöks vilka faktorer som påverkar halterna av ftalater i damm på förskolor. 

Studien utgår ifrån byggår, typ av golv, om skummadrasser används under vilan, om 

avdelningen har genomfört en inventering då de rensar ut gammal plast, om förskolan har 

Waldorfpedagogik samt mängden plast på avdelningen. Förskolor med tidigt byggår har 

högre ftalathalter i dammet jämfört med de med sent byggår. Äldre byggår innebär ofta att 

husen är byggda efter andra standarder än idag. Äldre förskolor kan dessutom ha äldre 

plastprodukter, såsom möbler, golv, lekmaterial och sladdar, med mer ftalater än nya 

produkter. Likaså hade förskolor med en viss typ av plastgolv (så kallade PVC-golv) lite 

högre halter av vissa ftalater i damm jämfört med dem som hade golv av linoleum eller trä. 

Däremot kan förskolor med nya PVC-golv ha halter av ett ftalatalternativ. Tillverkare av 

mjukplast kan marknadsföra produkter med ftalatalternativ som ”ftalatfria”. Högre halter av 

ftalatalternativ kan vara kopplade till att förskolorna är nybyggda och har nyare produkter. 

Ftalatalternativ har inte funnits på marknaden särskilt länge.  

 

Förskolor som använder skummadrasser på vilan har högre halter av en viss tillåten ftalat i 

damm jämfört med andra förskolor. En bidragande faktor till denna skillnad är att 

madrassöverdrag innehåller ftalater. Många av de förskolor som deltar i studien har nyligen 

bytt ut sina gamla madrasser till helt nya. Fyra av förskolorna har Waldorfpedagogik vilket 

innebär att de bland annat äter vegetarisk ekologisk mat och använder naturmaterial istället 

för plast och skum. Waldorf-förskolorna har lägre ftalathalter i dammet än övriga förskolor 

vilket var väntat då de har väldigt lite plast i sin verksamhet. Mängden plastleksaker påverkar 

inte ftalathalten i dammet. Däremot har de förskolor som har genomfört en plastinventering 

(rensat ut bland annat gamla plastleksaker) lägre ftalathalter i dammet.  

 

De produkter som barn idag stöter på i förskolan utsätter dem för många skadliga kemikalier. 

För att ge barnen en giftfri och säker framtid behöver förskolor göra miljömedvetna inköp, gå 

igenom sina leksaker. Att rensa ut gamla plastleksaker och byta ut gamla skummadrasser är 

en bra början. Men på längre sikt behöver vi också mer miljöfokuserade riktlinjer i samhället, 

särskilt kring byggmaterial. 


