
GIFTFRI LEKMILJÖ
Tips och råd för en



Barn är särskilt känsliga för kemikalier. Eftersom de rör sig nära 
golvet och stoppar saker i munnen så är de även mer utsatta för de 
kemikalier som finns i damm och i våra vardagsprodukter.
Skara kommun arbetar för att skapa en förskola fri från ämnen som 
kan vara skadliga för barn. Under hösten 2014 gjorde vi en invente-
ring av samtliga kommunala förskolor. Många av de råd som vi gett 
till förskolorna är även användbara för dig i ditt hem, för att minska 
risken för att ditt/dina barn utsätts för kemikalier som kan vara 
skadliga för deras hälsa.

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller  
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande  
ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa 
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt  
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”

Sveriges nationella miljökvalitetsmål



Snabb-banta bort giftet!

• Rensa bland leksakerna. Rensa bort mjuka, kladdiga och  
doftande leksaker eftersom de kan innehålla hormonstörande 
ftalater. Rensa även bort gammal elektronik som inte är avsedd 
att vara leksaker eftersom det innehåller bromerade flam-
skyddsmedel, bly och ftalater. 
 

• Gallra bort onödiga kemikalier som blivit stående. Ta en titt i 
skåp med lim och målarfärger om det finns något som kanske 
inte borde vara där.  

• Vädra. Ett snabbt korsdrag, gärna under städning, släpper ut 
dammpartiklar som finns i inomhusluften. 

• Skaka alla lösa textilier. I textilier samlas damm som kan inne-
hålla olika farliga ämnen. Samla ihop alla textilier och skaka 
dem utomhus 

• Tvätta alla textilier som ännu inte blivit tvättade. Vissa kemika-
lier i textil kan vara skadliga för hälsan. Tänk på att textil inne-
fattar gardiner, filtar, mjuka djur, madrasser, kuddar o.s.v. 

• Tvätta händer på barn som nyligen använt elektronik. Elektro-
nik släpper ifrån sig farliga ämnen och handtvätt är ett effektivt 
sätt att minska mängden farliga ämnen i kroppen då barn ofta 
suger på fingrar och äter med händerna.  

• Granska rutiner. Kolla igenom de rutiner som finns på för-
skolan. Finns det t.ex. en rutin för om en lågenergilampa går 
sönder? Det kanske kan vara lämpligt att sätta upp en rutin för 
rensning i pysselskåp och leksakslådor med jämna mellanrum? 

• Lek utomhus. Utomhusvistelse är det allra bästa knepet för att 
slippa de miljögifter som finns i inomhusmiljön.



01-PET står för polyetylenftalat. Finns i plastflaskor, 
fleece, tyg och polyestertyg. Nivåerna av ämnen som 
läcker ut från materialet är relativt låga.

02-PE-HD står för polyeten/polyetylen. Hård plast 
och finns i förpackningar och behållare. Har inga kända 
miljörisker men bör inte hettas upp.

03-PVC står för polyvinylklorid. Finns i plastfilm till 
t.ex. kött och grönsaker, i plastflaskor, regnkläder, ka-
blar, i rör m.m. Innehåller stora mängder mjukgörande 
ämnen såsom ftalater. Kräver stor mängd farliga kemi-
kalier vid tillverkning. Välj bort produkter i PVC-plast!

04-PE-LD står för polyeten/polyetylen. Samma som 
02-PE-HD men i mjuk variant. Finns i plastpåsar. Har 
inga kända miljörisker men den bör inte hettas upp.

05-PP står för polypropen. Finns i bl.a. hårda livsmed-
elförpackningar och leksaker. Kan innehålla farliga 
ämnen som läcker från materialet. Välj bort produkter 
av polypropen!

06-PS står för polystyren. Finns i leksaker, engångs-
serviser, förpackningar m.m. I ”uppblåst” expanderad 
form kallas den cellplast eller frigolit. Den innehåller 

Märkning av plast
Plast märks med olika siffror som visar vad en plastprodukt innehåller 
till störst del. Undvik nummer 3, 5, 6 och vissa typer av 7.

styren som misstänks vara hormonstörande och den kan 
även innehålla ftalater. Välj bort produkter i polystyren!

07-O är en samlingsgrupp för diverse övriga plaster. I 
gruppen finns både ofarliga plastprodukter som bioplast 
samt plast som kan innehålla farliga ämnen. PC-plast är 
vanlig i tillbringare. Den innehåller skadlig Bisfenol A och 
bör undvikas. ABS-plast som finns i leksaker och elektro-
nikhöljen innehåller ofta flamskyddsmedel. PA-plast som 
finns i textil och köksredskap kan läcka farliga ämnen. Det 
är stort problem hos svarta köksredskap så undvik dem. 



Lekmiljöer

Inredning
Undvik soffor som är tillverkade runt 70-80 talet, de innehåller 
högre halter med bromerade flamskyddsmedel. Om du ska köpa nya 
möbler är soffor och fåtöljer utan bromerade flamskyddsmedel att 
föredra. 

Titta på märkningen när du köper en ny plastprodukt, t.ex. en plast-
back. Det finns märkningar som talar om vilken plast som produk-
ten till största delen består av (den kan även innehålla andra plaster). 
Undvik PVC-plast. Fundera även på om förvaringsbacken måste 
vara av plast, kanske finns det bra alternativ i annat material.
Vissa bromerade flamskyddsmedel är idag förbjudna, därför kan 
gamla lekkuddar m.m. av skumgummi vara mer skadliga än nya. 
Äldre kuddar (t.ex. från 80-90 talet, eller ännu äldre) kan fasas ut 
och ersättas med nya eller med andra leksaker. 

Leksaker
Obehandlade träleksaker är det bästa valet för att undvika farliga 
kemikalier. Behandlade träleksaker kan nämligen vara målade eller 
lackade med färger som innehåller skadliga ämnen eller behandlade 
med allergiframkallande konserveringsmedel. Köp i första hand trä-
leksaker som är tillverkade inom EU eller av välkända producenter 
för att minska risken för farliga ämnen. 

Undvik mjuka eller ”kladdiga” plastleksaker eftersom de kan inne-
hålla ftalater. Leksaker som är gjorda i hård plast är generellt 
bättre än de som är gjorda i mjuk plast. Det beror på att mjuk plast 
innehåller mjukgörande ämnen som är skadliga för miljön och barns 
hälsa. 

Gå igenom de saker som barnen har som inte är leksaker och rensa 
bort det som kan vara skadligt för barnens hälsa, till exempel bygg-
material och kablar. 

Äta
När plast utsätts för värme släpper den lättare ifrån sig kemika-
lier, undvik därför att använda plastredskap och plasttillbehör vid 
matlagning och servering. Undvik även att värma mat eller dryck i 
plastkärl i mikron, använd istället glas eller porslin. Redskap av svart 
plast bör särskilt undvikas då det är ett stort problem hos dem att de 
är gjorda av plast som läcker skadliga ämnen. 

Porslin är ett bättre alternativ ur hälsosynpunkt än plasttallrikar, 
plastmuggar och plastbestick. Använd helst karaffer av glas eller 
metall istället för plast. 



Städning och rengöring
Vilken typ av kemikalier som används vid städningen är viktigt. Välj 
i första hand miljömärkta altenativ, var noggrann med doseringen 
och använd endast så mycket som behövs.  

Tänk på att även köpa miljömärkta tvättmedel. Det är viktigt att veta 
att en produkt som endast är miljömärkt inte garanterar att den är 
fri från allergiframkallande eller irriterande ämnen. Välj därför även 
parfymfria produkter.

Sköljmedel kan ofta innehålla miljöfarliga och allergiframkallande 
tensider. Undvik sköljmedel och välj miljömärkta alternativ om det 
måste användas. 

Alla typer av rengöringsmedel bör vara miljömärkta och parfymfria. 
Undvik att använda klorin då det är giftigt för vattenlevande djur 
och växter.  

Utemiljö
Fördelarna med att vara utomhus är många. Det är ett bra sätt att 
minska barnens exponering för de skadliga ämnen som kan finnas 
inomhus. Det minskar även risken för smittspridning, förbättrar 
koncentrationsförmågan och konditionen samt ger ett starkt skelett.   

Mjuk asfalt är i vissa fall tillverkat av återvunna däck och bör i så fall 
inte användas som leksaker eftersom de släpper ifrån sig hälsoskad-
liga ämnen. Använd t.ex. bark eller sand istället.
Om du ska köpa nya gungor bör däckgungor väljas bort och 
ersättas med mer miljövänliga alternativ. Undvik att använda bil- och 
traktordäck som lekutrustning.

Undvik tryckimpregnerat trä i bord, bänkar m.m. på utegården  
eftersom de innehåller farliga ämnen. 
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