
  
 
 

 
 
 

Så kan du undvika skadliga kemikalier hemma 

• Välj ekologisk mat 
• Undvik plastprylar 
• Byt ut teflonpannorna 
• Dammsug, våttorka och vädra ofta 
• Tvätta all nyköpt textil 
• Köp miljömärkt 
• Rensa badrummet och städskåpet 
• Våga fråga om kemikalier i varor 

 

Hall 
 
Välj: 

�  Fluorfria fritidskläder och skor. Fritidskläder är ofta behandlade med impregneringsmedel för 
att stå emot väta. Impregneringsmedlet kan bestå av ämnen som är skadliga för miljön och 
oss människor. Fråga i butiken 

�  Träningskläder som inte är behandlade med biocider. Läs på klädernas märkning, om det 
förekommer ord som antibakteriell, anti-odör eller anti-mögel 

�  Kläder i ekologisk bomull. Leta också efter kläder märkta med GOTS, Svanen eller Bra 
Miljöval 

�  Kläder utan plasttryck. Plasttrycket kan vara tillverkat av PVC innehålla skadliga ftalater 
 
Ett bra tips är att fråga i butiken innan du handlar. De är skyldiga att inom 45 dagar svara om en vara 
eller produkt innehåller skadliga ämnen.  
 

Kök 
 
Välj: 

�  Ekologisk mat, gärna lagad från grunden. Mat i hel och halvfabrikat innehåller ofta oönskade 
tillsatsämnen  

�  Förpackningar av glas eller kartong. Färsk och fryst mat är också bra. Metallkonserver kan ha 
en beläggning som innehåller skadliga ämnen  

�  Stekpannor, kastruller, kantiner, bakformar och plåtar i gjutjärn, kolstål eller rostfritt stål. 
Non-stick stekpannor, av så kallad teflon, innehåller ofta perfluorerade ämnen som kan vara 
hormonstörande och tar mycket lång tid att bryta ner 

�  Byt ut repiga och slitna plastprodukter, såsom matlådor och stekspadar, och välj hellre 
redskap i trä eller rostfritt stål 

�  Porslin, rostfritt och glas 
�  Lock, bivaxduk eller handduk för att täcka mat 



  
Lista på ämnen att hålla koll på: Och vad de används för: 
Propylparaben Konserveringsmedel 
Butylparaben Konserveringsmedel 
Limonene Doftämne 
Linalool Doftämne 
Coumarin Doftämne 
Citral Deoftämne 
Methylisothiazolinone Konserveringsmedel 
Methylchloroisothiazolinone Konserveringsmedel 

Octinoxate (octyl methoxycinnamate) Solskyddsprodukter 

Butylated hydroxytoluene (BHT) Konserveringsmedel 
DMDM Hydantoin Konserveringsmedel 
Quaternium-15; Methenamine 3-
chloroallylochloride 

 

Benzophenone-1 och 3 Solskyddsprodukter 

Resorcinol Hårfärg 
Triclosan Antibakteriellt ämne 
Zink pyrition Mjällschampo 
BHA  
Cyclomethicone/Cyclotetrasolixane  
Ethylhexyl methoxycinnamate Solskyddsprodukter 
 

 

Städskåp 
 
Välj: 

�  Städa med enkla medel. Med såpa och vatten kommer du 
långt 

�  Dosera tvättmedel efter förpackningens anvisning 
�  Lämna farligt avfall, till exempel målarfärg och glödlampor 

till kommunens miljöstation och medicinrester till ett apotek 
�  Välj parfymfria tvätt-, städ produkter 
�  Förvara farliga kemiska produkter barnsäkert 
�  Miljömärkta produkter 

 
Välj bort: 

�  Klorin. Är giftigt för vattenlevande organismer 
�  Produkter med många farosymboler 

 
 
 
 
Källor: 
Kemikalieinspektionen 
Naturskyddsföreningen 
Stockholm stad 
Handlingsplan för kemikalier 2015-2020 

�  Miljömärkt bakplåtspapper 
�  Värm mat i rostfria kärl eller porslin, inte i plastkärl. Förvara inte livsmedel i 

plastförpackningar. Ämnen i plastprodukter kan övergå till maten, speciellt i kontakt med 
sura eller feta livsmedel och vid uppvärmning  

�  Spola gärna dricksvattnet en stund innan du dricker det. När vatten står stilla i 
vattenledningar kan eventuella tungmetaller från ledningar och armatur släppa till vattnet 

�  Dosera diskmedel efter förpackningens anvisning. Välj parfymfria produkter 

 
Barnrum 
 
Välj: 

�  Leksaker tillverkat i trä 
�  Miljömärkta leksaker. Kan vara svårt att hitta, men ett tips är att fråga i butiken 
�  Vädra möbler innan du ställer in dem i barnrummet. De flesta kemikalier släpper när varan är 

ny 
�  Städa och dammtorka. Många kemikalier fastnar i dammet och genom att städa får du bort en 

del 
�  Tvätta nya textilier, då får du bort en del skadliga ämnen 

 
Välj bort: 

�  Plastleksaker. Leksaker i plast, framförallt mjukplast, kan innehålla skadliga ftalater. 
�  Leksaker som luktar parfym 
�  Leksaker tillverkade av plasten PVC. Läs på förpackningen eller fråga i butik om varan 

innehåller PVC 
�  Leksaker tillverkade innan 2007. Det året skärptes lagstiftningen och flera skadliga ämnen 

förbjöds 
�  Om det är möjligt, förvara leksakerna i ett annat rum än det där barnet sover 
�  Möbler som är behandlade med flamskyddsmedel eller perfluorerade ämnen 
�  Möbler tillverkade i konstskinn. Konstskinn är ofta tillverkat i PVC som innehåller skadliga 

ftalater 

 
Badrum 
 
Välj: 

�  Miljömärkta produkter. Bra Miljöval och Svanen är bra exempel 
�  Parfymfria produkter. Flera doftämnen är allergiframkallande 
�  Lämna gammal medicin till Apoteket 
�  Lämna farligt avfall, exempelvis gammalt nagellack, till kommunens återbruk  
�  Färga inte håret i onödan. Experterna avråder från att färga håret om man är gravid eller 

under 16 år. Ofta är färgpigmenten starkt allergiframkallande 
�  Minska antalet onödiga produkter 

 
 
 
 
 
 
 


