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Faropiktogram

Kemikalier är livsnödvändigt

Plast är fantastiskt

Vad är farligt?

Vad är giftigt? 

Vad ska vi vara oroliga för?

Vem ska man tro på?
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Vad är problemet med kemikalier? 

Globalt spridda

Inga krav på klinisk studie av kemiska ämnen

Hur kemikalier påverkar människor, djur och natur behöver man inte ta reda på innan 

kemikalier är ute på marknaden. 

Omvänd lagstiftning – för förbud måste det bevisas bortom allt tvivel att kemikalien är farlig

145 000 ämnen registrerade i EU och nya uppfinns varje timme. 

90% har vi ingen kunskap om, 0,1 % vet vi hur de påverkar kroppen.

Försiktighetsprincipen 

Ingen sitter vid Tullen och kollar!!!

PVC 

molekyl



Var i vår vardag finns farliga kemikalier?
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Vad gör vissa kemikalier farliga?

• Väldigt stabila – persistenta

• Påverkar DNA

• Hormonstörande – alltför lika våra egna

• Giftiga för djur och växter - toxiska, miljöfarliga

• Retar immunförsvaret - Allergiframkallande 

CMR = Cancerogena, Mutagena eller Reproduktionsstörande

PBT = Persistenta, bioackumulerade och toxiska
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Misstänkta effekter hormonstörande ämnen

Ftalater  - Bisfenol A  - Flamskyddsmedel - Perfluorerade ämnen 

• Fetma

• Typ 1 diabetes och andra autoimmuna sjukdomar 

• Svårigheter att få barn

• Tidigare pubertet

• Missbildningar på könsorgan 

• Inlärningssvårigheter 

• Funktionsnedsättningar som ADHD 

• Infektioner

• Astma

• Hjärt- och kärlsjukdomar 

• Alzheimer

• Parkinson

• Hormonrelaterad cancer

Foster - Barn - Ungdomar - Vuxna i fertil ålder

“Vi har noll koll”
Ethel Forsberg 

fd generaldirektör på

Kemikalieinspektionen
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Mjukgörare i PVC plast (leksaker, golv)

Kosmetika/ hygienprodukter

Tryck på kläder

Lösningsmedel i färg & lim

• Genom hud och inandning

• Liknar östrogen

• Kan påverka testikelutvecklingen, fortplantningsförmågan, 

• Anar samband fetma, allergi ,astma, diabetes

• Adhd, autism?

Farliga hormonstörande ämnen

Ftalater
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Farliga hormonstörande ämnen

Bisfenol A (BpA)

• Störd fortplantning

• Missbildningar på könsorgan hos nyfödda

• Störd utveckling på hjärnan 

• Förändrad tid för pubertet

• Ökad risk för bröst- och prostatacancer

• Ökad aggression

• Flera av effekterna syns först i 2a eller 3e generationen

Härdare, i lacker, termopapper som kvitton.

Klarar höga temperaturer och tryck/slag. 

Finns i många produkter: 
nappflaskor, konservburkar,   plastburkar,   plastmuggar,  

tätningsmedel, returflaskor och rör som används i byggnader

Hittas i > 96% av befolkningen. Mest via mat
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Ämnesgrupp som förlänger tiden mellan glöd till flamma.

Hittas i bl.a. skumgummi, leksaker, elektronik

• Lång nedbrytningstid, ansamlas i kroppen över tid. 

• En del misstänks kunna skada utvecklingen av hjärnan

(lägre IQ, autism, hyperaktivitet) 

• Misstänks öka risken för cancer. 

• Kopplingar finns till missbildade könsorgan.

Farliga hormonstörande ämnen

Halogenerade Flamskyddsmedel
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Grupp onaturliga högflourerade ämnen som nästan aldrig bryts ned. 

Har tillverkats sedan 1950-talet och halterna i allt levande ökar för varje 

generation. 

Bildar släta vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. ( textil- och läderimpregnering, 

”teflon”, matförpackningar, skidvalla,  golvpolish, elektronik mm)

PFOS förbjudet sedan 2008, men många ersättare bildar PFOA vilkens 

effekter liknar PFOS.

• Kroniskt giftiga

• Reproduktionsstörande

• Cancerframkallande

• Kan skada fosterutvecklingen

Farliga hormonstörande ämnen PFAS

Perfluorerade ämnen (PFC) 
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Cocktaileffekten      1+0+1=12

• Kemikalier kan samverka med varandra och ge en förstärkt effekt

• Idag finns endast gränsvärden för enstaka ämnen i enstaka produkter.

• I verkligheten utsätts vi för 1000-tals ämnen samtidigt, från 10.000-tals 
produkter. 

• Försiktighetsprincipen ska gälla!
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Självvärdering

1.

Att gå i skogen bland varg och björn gör mig mer orolig än att gå 

in på BILTEMA / Clas Olson / Jula

2.

Jag frågar alltid efter hormonstörande ämnen när jag 

handlar kläder

3.

Av de fyra hormonstörande grupperna som togs upp är jag 

mest bekant med…..
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Varför just barn och förskolan? 

Fosterstadiet, småbarnsstadiet och puberteten känsligast mot hormonstörande 

ämnen

Barnen leker på golvet, och suger på händer och leksaker

Inomhusmiljöer är bland de mest exponerade.

Hormonstörande ämnen som ftalater, bisfenol A, flamskyddsmedel och 

perfluorerade ämnen finns i damm.

Mycket plast i förskolan, särskilt allvarligt med varm plast i köken 



Operation giftfri förskola  

Kemikalienätverket

Inventering har gjorts i 129 förskolor i 41 kommuner

Byggnad

Väggar, golv,
våtrum, rör.

Material. Årtal. 
Radon. Ventilation

Äta

Köksutrustning som 
plastkärl, plaststekspadar, 

konservburkar.
Plasttallrikar och glas.

Ekomat

Möbler & inredning

Sovmadrasser, 
nyinköpta textilier, 

duschdraperier, 
stoppade möbler

Leksaker

Mjukgjorda plastleksaker, 
parfymerade , elektroniska, 

skumgummi, 
färger, modellera…

Ute

Plastasfalt runt 
lekställningar.

Solskydd

Hygien

Våtservetter,  
handskar, tvål.

Handtvätt

Städ & 
rengörning

På vilket sätt och 
vilka produkter



Ute - Förskolegården



Möbler och inredning - Sovmadrasser med PVC-

överdrag

ÅTGÄRDER

• Madrasser över 10 år gamla. Byt ut efter hand.

• Studier visar att farliga kemikalier i plast och skumgummi inte försvinner med åren.

• Undvik överdrag av PVC samt tyger som är fett- och vattenavstötande.

• Använd stoppning av bomulls- eller polyestervadd. 

• Ställ krav på att halogenerade brandskyddsmedel inte får ingå.

72% av alla förskolor har sovmadrasser med PVC- överdrag.



Leksaker
80% av  leksakerna är av plast, inte sällan 20-30 år. 

ÅTGÄRDER

• Rensa bland mjukgjorda gamla plastleksaker, tillverkade före 2007 som bollar, dockor, 

plastdjur.

• Leksaksdirektivet. Leksaker tillverkade efter år 2013, inköpta av större leksakskedjor, är 

de som anses vara säkrast. Gäller barn under 14 år

• Leksaker som luktar plastigt eller känns lite kladdiga bör slängas omgående.

• Undvik leksaker som luktar parfym.

• Undvik leksaker som låter, blinkar och rör sig

• Välj tillverkat inom EU och därmed CE märkt!



Leksaker som ej är tillverkade som leksaker

Ska barn bara få leka med ”leksaker”?



Äta

Eko - närodlat - fairtrade

Plast i maten
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Vem har ansvaret?

Tillverkare, Försäljare, Upphandlare, Inköpare, Användare?

Företagen som tillverkar och säljer har ansvar att varan är säker och rätt märkt. 

Men vi ska bevisa att vi blir sjuka eller misstänker farlighet – inte tillverkarna.

REACH, 2007 EU  Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 

kemikalier.

163 st av ca  145 000,  på kandidatlistan, de kemikalier man vet kan medföra 

allvarliga effekter på människors hälsa eller miljö.

Kommunala upphandlare bör vara utbildade om kemikalier i vardagen

Inköparen kan ställa krav – men måste först fråga. Svar inom 45 dagar.



Triangel PP märkning

01-PET Låg risk. Klarar höga temperaturer bra. Polyetentereftalat. 

I läskflaskor, förpackning för mikromat- dressing-oljor-grönsaker, fleece- & polyestertyg. 

02-PE-HD Inga kända miljörisker men undvik att värma upp. Polyeten / polyetylen.

Styva förpackningar som för mjölk, flingor, smör, diskmedel, motorolja

03-PVC Bör undvikas, risk för att plasten innehåller ftalater. Polyvinylklorid. 

Rör,  runt kablar, golv,  skor, leksaker, regnkläder 

04-PE-LD Inga kända miljörisker, men undvik att värma upp. Polyeten. 

Plastpåsar. Klämflaskor, runt fryst mat, bröd och i kläder, .

05-PP Låg risk, men kan innehålla farliga ämnen. Polypropen. 

Finns i många livsmedelsförpackningar och förpackningar som ska värmas i microvågsugn.

06-PS Undvik så långt som möjligt. Ganska hård plast som kan innehålla flamskyddsmedel. Polystyren. 

Cellplast kring köttfärs och snabbmatsprodukter, engångsförpackningar.

07- O Undvik så långt som möjligt. Samlingsgrupp för diverseplaster. Här finns både skadliga och 

mindre skadliga plastprodukter. Stöttålig och genomskinliga plaster.  Här kan man hitta 

polykarbonat som kan innehålla det hormonpåverkande ämnet bisfenol A.

Vatten- läsk- sportflaskor. DVD, Ipod, matlådor…..



Conformité Européenne 1995

• Tillverkaren lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den 

produktgruppen. 

• CE gäller för: Leksaker, elektrisk hemutrustning samt flytvästar, hjälmar och 

annan personlig skyddsutrustning med flera

- märkning
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Upphandlingsmyndigheten

Miljöstyrningsrådet MSR

Konkurrensverket

Giftfri Förskola - leka, äta, sova. UPPHANDLING, HÅLLBARHET

En vägledning framtagen av MSR

Guide / utbildning  riktad mot förskolepersonal 2015



”Operation Giftfri Förskola”

• Giftfria barn leka bäst - Inventeringen

• Operation Giftfri Förskola - Tips till förskolor och föräldrar

• Operation Giftfri Förskola – Åtgärdsförslag till kommuner

• Allt du (inte) vill veta om plast

• Från god morgon till Bolibompa – plast och miljögifter i barns vardag
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Kemikalier i vardagen, Falu kommun



• Minska exponering av hälso och miljöfarliga kemikalier för barn

•  Handla upp större andel miljömärkta och ekologiska varor till kommun och landsting

•  Avlägsna och ersätta miljö och hälsofarliga ämnen/produkter



Kommun Antal 
kommunala 
förskolor

Påbörjat 
arbetet i linje 
med  NSF

Gävleborgs län

Ockelbo Ej svarat

Hofors Ej svarat

Ovanåker 14 Ja

Nordanstig 7 Nej

Ljusdal Ej svarat

Gävle 72 Ja

Sandviken 126 Nej

Söderhamn Ej svarat

Bollnäs Ej svarat

Hudviksvall 30 Nej

Dalarnas län

Leksand 9 Ja

Borlänge 60 Nej 

Falun Ej svarat



Använd försiktighetsprincipen!

Vi måste inte veta allt 

för att kunna fatta beslut
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”så länge jag gör mitt bästa finns det inget att ha            

dåligt samvete för.”

Tack, gittan.matsson@falun.se


