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anderyds kommun har påbörjat ett arbete för att minimera barns exponering för 

farliga kemikalier i förskolemiljön.  Att skapa en så bra miljö som möjligt på alla 

förskolor är högt prioriterat. I en enkätundersökning som gjordes i januari 2014, 

framkom det att samtliga förskolor ville veta och göra mer kring kemikaliefrågan.  

 

För att få kunskap om vilka kemikalier och produkter som används i Danderyds förskolor har 

både fristående och kommunala förskolor inventerats successivt. Förskolorna inventeras av 

ideellt aktiva i Naturskyddsföreningens Kemikalienätverk samt kommunens personal, 

tillsammans med förskolepersonal. Inventeringsresultatet ligger till grund för en åtgärdplan 

anpassad för varje besökt förskola.  

 

För att kunna minska att barn exponeras till farliga kemikalier behövs information och 

kunskap om innehållet i de produkter som används i vardagen och som finns i barnens 

närmiljö. Nästa steg är att rensa/fasa ut produkter som är mindre bra och köpa in bättre 

alternativ. Ingen har med avsikt köpt något giftigt till en förskola, utan det är vissa 

vardagsprodukter som vi har omkring oss som har visat sig innehålla mindre bra ämnen.  

 

I den här informationsbroschyren ger Danderyds kommun tips till förskolor och föräldrar på 

hur man kan förbättra sin miljö genom att rensa bland existerande produkter, samt vad man 

kan tänka på vid inköp. 
 

Kemikalier i vår vardag 
 

 
 

 

I dag omges vi av fler kemikalier än någonsin. Vissa kemiska ämnen har väl kända negativa 

effekter på både hälsa och miljö. I många andra fall vet vi mycket lite om vilka effekter 

ämnen har. Det finns också många kemikalier och kemiska ämnen som inte är farliga. Och 

eftersom allt, inklusive vi själva, består av kemiska ämnen är också en hel del av ämnena 

nödvändiga för vår överlevnad. Kemikalier finns omkring oss som i exempelvis leksaker, 

soffor, golv och kläder. Dessa vardagssaker vi har i vår omgivning släpper ifrån sig ämnen 

som hamnar i vår luft och samlas i dammet inomhus. 

 

Barn kan utsättas för många material och produkter kända för att kunna innehålla olämpliga 

kemikalier. Många av de kemikalier som kan finnas i vardagsprodukter riskerar att vara 

cancerorgena, allergiframkallande, hormonstörande eller på annat sätt öka riskerna för 
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negativa hälsoeffekter. Vissa ämnen kan förändra arvsmassan och påverka förmågan att 

barnet senare i livet kan få egna barn. 

 I en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) har det visats att hormon-relaterade 

sjukdomar ökar. Vissa kemikalier liknar mänskliga hormoner och kan därför ställa till med 

stor skada även i väldigt små doser. Kemikalier som stör våra hormoner har kopplats ihop 

med bland annat fetma, diabetes och cancer.  

Det är viktigt att poängtera att problemet med exponering mot farliga kemikalier i produkter 

inte bara finns på förskolorna utan överallt, men eftersom barnen vistas en stor del av sin tid 

på förskolan är det viktigt att försöka göra förbättringar där. 

 

Barn är känsligare än vuxna för farliga kemikalier 
 

Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det beror på att deras kroppar inte är helt 

färdigutvecklade, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet. Barn har också 

tunn och ömtålig hud. De andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt 

jämfört med vuxna. När de utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen får de i sig 

mer i förhållande till sin vikt. Barnen genomgår också känsliga och viktiga utvecklingsstadier 

som kan påverkas av kemikalierna. 

 

 
 

Vissa material och produkter släpper ut farliga kemikalier i luften, som sedan ansamlas i 

damm. När varor, som till exempel leksaker, används och slits, skavs också små partiklar av 

och hamnar i dammet. Barn är därför extra utsatta för att de rör sig nära golvet där luften är 

som sämst samt där farliga kemikalier samlas (till exempel när de leker, kryper eller ålar på 

golvet). Barnen andas in det, sväljer det eller det upptas genom huden. Undersökningar visar 

att damm bidrar med en stor del av småbarns intag av flamskyddsmedel och andra miljögifter.  

Barn utforskar också ofta sin omgivning genom att de smakar, suger och biter på till exempel 

leksaker och på sina händer. De får därför i sig farliga kemikalier via huden eller om de har 
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material som innehåller de direkt i munnen. Det är därför viktigt med en god städning och 

hygien men framförallt att begränsa antal produkter med farliga ämnen i deras närmiljö. 

Exempel på varför barn är känsligare för exponering av kemikalier. 

 

 

Riskbedömning av kemikalier och cocktaileffekten 

Det finns så kallade gränsvärden för hur mycket av ett visst ämne en produkt får innehålla. 

Bedömningar om gränsvärden och lagstiftning kring ett ämne tas fram utifrån det vi vet om 

ämnena var för sig och inte vilken effekt de kan få tillsammans med andra kemikalier. Vi 

utsätts dock aldrig för ett ämne i taget utan för flera samtidigt, detta ger större effekt 

tillsammans än var och en för sig. Det brukar kallas för cocktaileffekten. Det är omöjligt att 

förutse konsekvenserna av den ”cocktail” av olika kemiska ämnen vi utsätts för. 

Det finns egentligen ingen dos där det inte finns någon risk alls. Det är det som är problemet 

med till exempel många cancerframkallande ämnen. Med vissa hormonstörande kemikalier 

som ftalater kan det vara så låga nivåer som biljon och miljarddelar, och då räknar man inte 

med samverkan med andra ämnen. Om man utsätts för ett ämne i låg koncentration som 

bevisat inte ska ha någon effekt kan det därför få betydande effekter när det blandas med 

andra. 

Kemiska ämnen bedöms ett och ett och bedömningsprocessen för att begränsa farliga ämnen 

går långsamt. Ett problem med att ämnena bedöms ett och ett är att det ofta finns flera 

liknande ämnen. Om ett blir förbjudet är det fortfarande tillåtet att använda andra liknande 

ämnen.  

 

Barn leker 

nära golvet 

 

Barn äter, 

dricker och 

andas mer i 

förhållande 

till sin 

kroppssvikt 

 

Barn 

undersöker 

sin omgivning 

med munnen 

 

Barn 

genomgår 

känsliga och 

viktiga 

utvecklings-

stadier i 

kroppen 
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Tips för en giftfriare förskolemiljö 

 

Leka 

 Rensa bland plastleksaker 

främst gamla, mjuka leksaker och de som känns kladdiga. Det klibbiga kan vara 

mjukgörare såsom ftalater som läcker ut. Generellt är leksaker av hård plast bättre än 

de av mjuk plast eftersom de innehåller mindre mjukgörande ämnen. Kemikaliekraven 

på leksaker har skärpts under 

åren, därför är nya plast-

leksaker bättre än gamla. 

Rensa bort alla plastleksaker 

från före år 2007. Plastleksaker 

som till exempel dockor och 

plastdjur som är äldre än 2007 

innehåller sannolikt ftalater 

som är förbjudna inom EU 

idag och de kan även innehålla 

bly.  

 

Rensa bort plastleksaker som 

är tillverkade utanför EU. 

I EU ställs specifika kem- 

ikaliekrav vid leksakstill-

verkning.   

 Leksaker av trä 
Träleksaker kan vara lackade eller målade med färger som innehåller skadliga ämnen, 

eller vara behandlade med konserveringsmedel som är allergiframkallande. 

Obehandlade och omålade leksaker i trä är det säkraste valet för att undvika farliga 

ämnen.  

 

 Rensa bort leksaker som doftar eller luktar 

Leksaker som luktar starkt, kemiskt eller parfymerat bör undvikas eftersom de kan 

innehålla ämnen som är allergiframkallande. Leksaker som kan vara parfymerade är 

t.ex. plastdockor. Luktar leksaken plast ger den troligen ifrån sig mjukgörare och bör 

slängas. 
 

 Gosedjur 
Tvätta alla nya gosedjur före användning. Nya gosedjur innehåller många kemikalier 

för tillverkning. Gosedjuren ansamlar mycket damm och bör sedan tvättas 

regelbundet. 
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                Äldre leksaker som t.ex. plastleksaker kan innehålla 

farliga ämnen som idag är förbjudna. Därför kan nya 

  vara bättre för de innehåller inte de förbjudna ämnena. 

 

 

 Rensa elektroniken 
Rensa bort elektronik som används i lek (till exempel gamla mobiler är inte ämnade 

för lek av barn) samt batteridrivna leksaker. Om barn leker, suger eller skruvar isär 

apparater finns det en risk att de får i hälsofarliga ämnen.  

 

Datorns, musikspelares och TV-spels plasthölje och kretskort brandsäkras med 

bromerade flamskyddsmedel som är hormonstörande. Speciellt när apparaterna är 

varma kan de ge ifrån sig små mängder flamskyddsmedel. Apparaterna kan också 

innehålla till exempel kvicksilver, kadmium och bly. Ftalater kan finnas i mjuka 

elektroniksladdar.  

 

Rensa bort elektroniska leksaker tillverkade före 2006. De gamla apparaterna 

innehåller de farligaste sorterna av ftalater och flamskyddsmedel. Om leksaker är 

elektronisk eller elektrisk måste den uppfylla kraven i ROHS- direktivet 

(2002/95/EG).  I ROHS-direktivet finns regler om tungmetaller (som förbud av bly, 

kvicksilver och kadmium).  

 

Datorer eller surfplattor som används i pedagogiskt syfte ska användas i ett väl 

ventilerat rum som helst bara används till detta om det finns möjlighet. Då kan de 

farliga ämnena som läcker ut från utrustningen begränsas till ett litet utrymme som kan 

vädras väl.  

 

Flytta datorer och annan elektronik till ett separat rum där barn inte vistas långa 

stunder. Undvik att ha de i vil/sovrummet.  

 

Barn har lätt att suga på fingrar och äta med händerna och kan då få i sig flam-

skyddsmedel om de använt elektronik. Tvätta händerna på barnen efter användning av 

elektronik. 

 

 Rensa bland pysselsakerna 
 

 Pärlplattor 
Pärlor av polyetylenplast frigör kemiska föreningar vid upphettning som inte är bra att 

andas in. Se till att ha bra ventilation eller vädra medan pärlplattorna stryks och låt inte 

barn vara i närheten. 

 

 Leklera/Modellera 
Undvik modellera som baseras på polymerer (plast) till exempel Cernitlera eller 

Fimolera. De kan innehålla mjukgörande ftalater. Välj hellre en modellera som är 

baserad på vax eller gör egen trolldeg. 
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 Färg och lim 
Färg och lim ska vara utan lösningsmedel och vattenbaserade. Vattenbaserade färger 

är bättre men kan innehålla konserveringsmedel som kan vara allergiframkallande i 

kontakt med huden. Därför är det klokt att tvätta av färg och lim direkt när barnen är 

klara. Vattenbaserad färg utan konserveringsmedel är det bästa valet. Välj miljömärkt 

och etablerade producenter och återförsäljare. 

 

 Kritor, färgpennor och tuschpennor 
Kritor kan innehålla tungmetaller och organiska lösningsmedel som är cancerogena.  

Kritor kan också innehålla färgämnen som vid större mängder klassas som 

hälsofarliga. Barnen bör inte äta på kritorna. Välj miljömärkta kritor utan 

varningssymboler.  

 

Färgpennor och tuschpennor kan innehålla färgämnen som klassas som hälsofarliga i 

större mängder. Undvik tuschpennor som är lösningsmedelsbaserade och så kallade 

luktpennor som innehåller doftämnen.  
 

 Rensa bland leksaker som inte är tillverkade att vara leksaker 
Rensa bland leksaker som inte är ämnade för att vara leksaker. Då varan från början 

inte var tänkt att användas som leksak är halterna av farliga ämnen inte reglerade 

utifrån ett barnperspektiv. Till exempel vanliga pyssel och skapar material lyder inte 

under Leksaksdirektivet, vilket gör att produkterna kan innehålla små mängder av 

ämnen som är hälsoskadliga för barn.  

 

 Rensa bland utklädningssaker  
Rensa bort utklädningssaker med konstläder och plast. Utklädningssaker som till 

exempel väskor med konstskinn, läder och metaller kan läcka ut ftalater, bly, kadmium 

och nickel. Rensa bort smycken och spännen av metaller. Billiga smycken eller 

bijouterier som känns tunga kan innehålla stora mängder hälsofarligt bly eller 

kadmium. De kan även innehålla allergiframkallande nickel. Kläder som har knappar 

eller andra detaljer i metall kan också innehålla bly, kadmium och nickel.  

 

Rensa bort självlysande halsband som består av tunna, vätskefyllda plaströr. Vätskan 

kan innehålla skadliga ämnen och ftalater. Låt inte barn tugga eller bita på dem. 

 

Sminkprodukter kan innehålla bly och ofta allergiframkallande konserveringsmedel 

och bör därför undvikas för barn. 

 

Sova 

 Rensa bland sovmadrasser 
Sovmadrasser och vissa lekkuddar är tillverkade av skumgummimaterial med 

plastöverdrag som t.ex. galon eller PVC plast, som innehåller höga halter ftalater och 

flamskyddsmedel.  

 

Rensa bort sovmadrasser äldre än år 2007. Äldre madrasser och överdrag i PVC kan 

innehålla flamskyddsmedel och ftalater som idag är förbjudna. Skumgummit kan även 

innehålla bly. Välj om möjligt ftalatfritt eller PVC-fritt. 
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 Ta bort elektronik från vil/sovrummet 
Undvik att ha elektronik i vil/sovrummet då elektroniska apparater släpper ifrån sig 

flamskyddsmedel och ftalater till luft och ansamlas i dammet nära golvet där förskolor 

ofta har sina sovmadrasser.  

 

Äta 

 
 

 Fasa ut användningen av plast som är i kontakt med barnens mat vid både matlagning 

och servering. Till exempel plastmuggar, plasttallrikar, bestick och tillbringare. Byt ut 

redskap när mat tillagas för att undvika att tillsatser från plastredskapen går över till 

maten. Melaminplast, PVC och svarta köksredskap tillhör de material som läcker 

mycket kemikalier. Använd glas, porslin, trä och livsmedelsgodkänt rostfritt stål 

istället. 

 

 Upphettad plast släpper ifrån sig mer kemiska föreningar. Värm mat i plastfria kärl. 

 

 Byt ut stekpannor, kokkärl och bakformar med non-stick-beläggning (teflon). Köp 

rostfritt eller gjutjärn istället. Grädda muffins i pappersformar och sockerkaka i 

vanliga metallformar.  

 

 Plastbeläggningen på insidan av konservburkar är ofta av epoxi-plast som är tillverkad 

med det hormon-störande ämnet bisfenol A. Fasa ut användningen av mat från 

konservburkar. 

 

 Plastkemikalier kan läcka över till livsmedel. Förvara maten i glasförpackningar. Byt 

ut PVC-folie mot polyeten eller använd metall- eller glaslock över det som ska täckas. 
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Hygien 

 Skötborden: 

Skötbord som är tillverkade av galon och mjuk plast med skumgummimadrass ska 

rensas bort. Både gamla och nya plaster innehåller ftalater samt flamskyddsmedel. 

Använd till exempel urtvättade handdukar som extra mjukhet och som alternativ 

mellan engångspapper och skötbädd. 

 

 Engångshandskar som används vid blöjbyten: 

vinylhandskar är gjorda av PVC som innehåller höga mängder med ftalater som 

frigörs från materialet vid användning. Dessa borde ersättas och alternativa material är 

polyeten, nitril, latex och neopren. Det bästa alternativet är att helt enkelt vara 

noggrann med handhygienen och endast använda handskar när det är absolut 

nödvändigt. 

 

 Skumtvättlappar: 

Ersätta skumtvättlappar med papper. 

 

 Inför rutiner för regelbundna handtvättningar.  

Farliga kemikalier ansamlas i damm, som t.ex. flamskyddsmedel och ftalater. När 

barnen vistas på golven fastnar dammet på händerna. När barnen rör produkter med 

miljögifter fastnar det också på händerna. Därför är det viktigt med handtvätt för att 

minska halterna av farliga kemikalier till kroppen om de kommer slicka och suga på 

händerna. Tvätta alltid händerna före mat och efter användande av elektronik. 

 

 Val av tvål vid handtvättning: 

Använd tvålprodukter vid handtvättning som är miljömärkt och med astma och 

allergiförbundets märkning. Finns det ingen allergimärkning rekommenderas att köpa 

produkter som är parfymfria, det minskar risken att utveckla allergier. Observera att 

produkter med endast miljömärkning inte garanterar att produkten är fri från 

allergiframkallande eller irriterande ämnen. 

 

Städa 

 

 Använd miljömärkta och parfymfria produkter vid städning.  

 Få bort dammet så ofta det går med fukt mopp och dammsugning. Observera att 

leksaker och hyllor etc. bör dammtorkas regelbundet också eftersom de ansamlar 

mycket damm. 

 Korsdragvädra ofta. 

 Lösa textilier och gosedjur ska vädras och tvättas regelbundet. 

 Det är bättre att städa när barnen gått hem. När man städar så rörs dammet med 

miljögifter upp, vilket barnen kan andas in. Efter städningen behöver personalen 

korsvädra för att släppa ut dammpartiklarna som finns kvar i luften. 
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Inredning 

 
 Soffor 

Soffor brukar vara vanligt förekommande på varje förskoleavdelning för 

lek/läsning/vila. Soffor kan innehålla höga halter av flamskyddsmedel. Vissa sorters 

flamskyddsmedel har förbjudits, därför är nya möbler bättre än gamla. Äldre soffor 

med skumgummi kan även innehålla andra ämnen som inte är hälsosamma, till 

exempel bly. Byt ut soffor från 70- 80-talet. 

 

 Textilier (filtar, gardiner, kuddar) 
Under framställningsprocessen av textilier används många olika kemikalier för att ge 

textila material önskade egenskaper. Vissa tillsatsämnen ska till exempel ge tygerna 

färg, flamskydd och impregnering. Ibland tillsätts särskilda kemikalier för att 

textilierna inte ska bli skrynkliga eller mögla under långa transporter. Några 

kemikalier är mer skadliga än andra. Kemikalierna försvinner mer och mer för var 

gång man tvättar dem, därför är det bra att tvätta nya textilier en eller ett par gånger 

innan de används. Det är viktigt att sedan vädra lösa textilier ofta och också tvätta de 

regelbundet eftersom de samlar damm. Minska mängden textilier genom att ta bort 

gardiner och mattor.   

 

 Golv 
Byt ut golv gjorda av PVC som är lagda före 2000 till linoleumgolv.  

 

 Lampor 

Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. Kvicksilver är mycket giftigt. På 

förpackningen ska det finnas en hänvisning till en webbsida med information om vad 

man ska göra om en lampa går sönder och kvicksilver läcker ut. Om förskolan 

använder lågenergilampor med kvicksilver ska personalen känna till och ha rutiner om 

vad man ska göra om den går sönder. Om en lampa med kvicksilver går sönder, ta ut 
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barn direkt från rummet och vädra. Samla upp resterna genom sopning men inte med 

dammsugning. Lämna resterna till returhantering för miljöfarligt avfall.  

 

Idag finns det flera sorters energisnåla lampor. Den som vill ha en lampa utan 

kvicksilver kan välja till exempel LED-lampor eller halogenlampor. 

 

Ute 

 
 

 Ute lekutrustning 

Lösa bildäck som lekmaterial (exempelvis gungor, hinderbanor) ska rensas bort. 

Gummidäck är olämpliga som leksaker då de ofta innehåller många farliga ämnen som 

till exempel PAHer, farliga metaller, ftalater och fenoler. Använd till exempel vanliga 

trägungor. 
 

 Solkrämer 

Täckande kläder och skugga är det bästa skyddet mot solen, och solkräm bör mest 

användas som ett komplement. Använd bara miljömärkta, parfymfria solkrämer. 

Solkräm för vuxna bör inte användas på barn.  
 

 Vistas mer utomhus 

Halten av farliga kemikalier är ofta många gånger högre inomhus än utomhus, 

eftersom vi omger oss med så många saker som kan innehålla farliga kemikalier. 

Vädra ofta och låt barnen leka utomhus så ofta det går. 
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Att tänka på vid inköp 

 

Den viktigaste åtgärden är att rensa bort och fasa ut produkter som kan innehålla farliga 

kemikalier för barnen. En viktig del i utfasningsarbetet är inköp och upphandling. Man måste 

göra mer genomtänkta inköp framöver för att undvika att nya varor innehåller farliga ämnen. 

Det är viktigt att ställa krav vid upphandlingen utifrån miljö och hälso-aspekten.  

 

Välj produkter som 

är tillverkade inom 

EU, Norden eller 

Sverige 

För att undvika förbjudna 

kemikalier är det bra att välja 

produkter som är tillverkade 

inom  EU på grund av de 

hårdare kemikaliekraven i EU.  

Titta efter 
märkningar 
En enkel metod för att köpa in 

bra varor är att titta efter 

miljömärkningar. 

 
Minska mängden 
plastprodukter 
Generellt kan det vara bra att 

minska mängden plastleksaker 

och plastföremål för då 

minskar också risken för att 

barn och vuxna utsätts för 

ftalater, mjukgörare. 
 

Kandidatförteckningen 

Kandidatförteckningen är en lista över särskilt farliga ämnen, vars egenskaper kan medföra allvarliga 

effekter på människors hälsa och i miljön. Kandidatföreteckningen finns på European Chemicals 

Agency (ECHA) och Kemikalieinspektionens hemsida. 

Från det datum ämnet publicerats på Kandidatföreteckningen gäller informationskravet artikel 

33. Detta innebär att om en vara innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne som finns upptaget 

på listan har en konsument rätt att få veta det. För varor såsom leksaker, möbler och kläder, 
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kan konsumenten därför fråga företaget om den innehåller något av de ämnen som finns på 

kandidatförteckningen. Enligt lagen har företaget 45 dagar på sig att svara. 

 

 

   Du som konsument har rätt att få veta av företaget som säljer varan om det 

     finns över 0,1 % av något farligt ämne som upptas på kandidatlistan inom  

     45 dagar. 

 

Det ska alltså gå att få veta om en produkt innehåller något på Kandidatförteckningen men det 

går idag inte att få veta vad produkten innehåller i övrigt. Ibland redovisar företagen vad 

produkterna inte innehåller. Det är t.ex. vanligt att det står angivet på en vara: ”innehåller inte 

bisfenol A, BPA”, men det står inte angivet om tillverkaren istället använder det likaså 

hormonstörande ämnet bisfenol S, BPS.  

Ämnen att undvika 

Följande ämnen kan vara skadliga för barns hälsa. De är vanligt förekommande i produkter 

som finns i barns närhet. 

 

Ftalater 

 

Ftalater är ämnen som är baserade på ämnet ftalsyra. Ftalater används främst som 

mjukningsmedel i olika plaster. Det är några av de vanligaste och giftigaste kemikalierna i vår 

omgivning. Det finns mycket ftalater i PVC-plast, den kan innehålla upp till femtio procent 

mjukgörare.  

 

Ftalater är inte kemiskt bundet till plasterna vilket gör att de kan läcka ur och spridas till 

luften och sen dammet under lång tid. 

 

Det är bevisat att en del ftalater är hormon störande eftersom de liknar vissa av kroppens egna 

hormoner. Detta är kopplat med bland annat sämre fortplantningsförmåga, störning av 

könsutvecklingen, fetma och diabetes. Forskning har visat att det också finns en risk att barn 

utvecklar astma, luftvägsproblem och eksem vid exponering för vissa ftalater. 

 

Ftalater finns i till exempel i plasttryck på kläder, plastleksaker som till exempel badankor och 

dockor. Ftalater finns också i golv, sandaler, parfym, regnkläder, kablar, färger, bordsdukar, 

tapeter, limmer och skönhetsprodukter (det är ett vanligt konserveringsmedel i schampo).  

 

Ju mjukare plastprodukten är desto mer ftalater, mjukgörare, finns de i dem! Det finns ofta 

mycket ftalater i mjuka badleksaker som exempelvis uppblåbara badmadrasser och badbollar.  
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Bromerade flamskyddsmedel 

Det finns ett stort antal olika flamskyddsmedel och många innehåller brom. Flamskyddsmedel 

blandas in i plaster och textilier för att hindra eller fördröja att produkten börja brinna. 
 

De bromerade flamskyddsmedlen bryts ner mycket långsamt i naturen. De är fettlösliga och 

ansamlas i våra kroppar. Studier har visat att vissa flamskyddsmedel kan vara 

hormonstörande, reproduktionsstörande, cancerframkallande och möjligen ge 

inlärningssvårigheter. 

 

Flamskydds medel finns exempelvis i elektronisk utrustning, leksaker, textilier och stoppade 

möbler. Flamskyddsmedel läcker ut från produkter, sprids i luften och ansamlas i damm. 

Perfluorerade ämnen 

Perfluorerade ämnen används för att ge produkter vatten, smuts och fettavisande egenskaper.  

 

Perfluorerade ämnen bryts ner mycket långsamt i naturen och har även förmågan att ansamlas 

i kroppen. Det är främst två ämnen som använts, PFOS och PFOA, som är 

cancerframkallande och har reproduktionsstörande effekt. 

 

De finns till exempel i möbler, kläder och golv. De förekommer också i rengöringsmedel, som 

fönsterputs och golvpolish.  

 

Bisfenol A 

Bisfenol A (BPA) används i tillverkningen av Polykarbonatplast som är vanlig i plastleksaker. 

BPA används även i andra plaster som polyuretanplast och PVC.  

 

BPA lagras inte i kroppen men vi exponeras ständigt för ämnet. Ämnet har hormonstörande 

och reproduktionsstörande effekter. Ämnet påminner om naturligt östrogen och tros kunna 

orsaka bröstcancer och störningar i fertiliteten.  Studier har även indikerat effekter på hjärnans 

utveckling, beteendeförändringar och ökad risk för fetma och cancer. Ämnet tros även kunna 

påverka de hormoner som styr hjärnans utveckling under den senare delen av 

fosterutvecklingen och under de första levnadsåren. 

 

Denna plastkemikalie finns bland annat i  livsmedelsförpackningar, CD skivor, plastmuggar 

och returflaskor. Plastbeläggningen på insidan av konservburkar är ofta epoxi-plast som är 

tillverkad med Bisfenol A. Kvitton och biobiljetter innehåller ofta Bisfenol A. Genom att ta i 

kvittona och lägga dem i fickan får vi i oss små, men i längden hälsovådliga mängder. 

 

Den största källan till BPA exponering är via maten då livsmedel ofta förpackas och förvaras i 

plastförpackningar som innehåller ämnet. Konservburkar anses till exempel vara en av de 

största källorna till exponering av ämnet. Gifterna frigörs också när plasten upphettas, som vid 

värmning av en plastburk i mikrovågsugnen. I Sverige är det förbjudet sen 2013 att använda 

bisfenol A i barnmatsförpackningar som är särskilt avsedda för barn under tre år, t.ex. lock till 

barnmatsburkar samt i nappflaskor sen 2011. 
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Organofosfater 

Organofosfater är en stor grupp ämnen som används som flamskyddsmedel, som mjukgörare i 

plaster och i växtskyddsmedel. De förekommer också i golvpolish. På förskolor är äldre 

vilmadrasser av skumgummi med plastöverdrag en sannolik exponeringskälla för 

organofosfater. En typ av organofosfat är inom EU klassad som cancerframkallande. Andra 

misstänks kunna ge skador på hjärnan och nervsystemet. 

 

Bly 

Bly är ett grundämne med många olika användningsområden, till exempel som tillsats i PVC-

plast, i elektronik och i vattenkranar.  

 

Bly lagras i kroppen och studier har visat att bly är farligt redan i doser som ligger under de 

gränsvärden som idag finns satta för ämnet. Barn är extra känsliga och det är farligt vid 

mycket låga nivåer.  

 

Bly är reproduktionsstörande och cancerframkallande. Det påverkar även nervsystemet, 

hjärnans utveckling och intellektet negativt. Bly kan även orsaka koncentrationsstörningar och 

inlärningssvårigheter.  

 

Kadmium 

Kadmium är ett grundämne och en metall som bland annat kan finnas i plastföremål, batterier 

och elektronik. Den största exponeringen av kadmium sker genom maten vi äter. Liksom bly 

lagras kadmium i skelettet men även i njurarna och kan på lång sikt ge benskörhet, njurskador 

och orsaka cancer. 

 

Teflon 

Många non-stick-beläggningar (s.k. teflon) tillverkas med högfluorerade ämnen som är 

giftiga. Teflon är i princip omöjligt att bryta ned i naturen och ansamlas i kroppen. Ångorna 

som avges vid kraftig upphettning eller grillning är giftiga och cancerogena. Det finns även 

studier som tyder på att fertiliteten kan sättas ned hos både män och kvinnor. Flera incidenter 

med fåglar som vistats i köket vid matlagning (som till exempel kanariefåglar) har avlidit av 

teflonångor från stekpannor. 

 

Teflon finns bland annat i stekpannor, sockerkaksformar, fodrade pizzakartonger, 

fläckavvisande medel på soffor och i vattenavstötande jackor.  
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