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Naturskyddsföreningen Dalarna har bedrivit Kemikaliebantarna 
som en studiecirkel på distans via Studiefrämjandet. Hushållen 
har fått uppdrag och redovisat via e-post. De 6 uppdragen 
handlade om mat, hygienprodukter, plastbantning, bygg och 
inredning, städning samt textilier. Flera citat från deltagarna 
vittnar om reflektioner och ändrade beteenden. 
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Sammanfattning 

Naturskyddsföreningen Dalarna har bedrivit projekt Kemikaliebantarna som en studiecirkel 

på distans via Studiefrämjandet. De deltagande hushållen har fått uppdrag och redovisat via e-

post. Resultaten har sammanställts och mailats ut tillsammans med flera tips på 

kemikaliebantning. Uppdragen var följande: 

  

1. Mat: inventera kylskåp, skafferi och frys efter miljömärkta produkter resp. tillsatser 

2. Hygienprodukter: banta badrumsskåpet, leta värstingar resp. miljömärkt 

3. Plastbanta: rensa det som luktar, är kladdigt, PVC etc 

4. Bygg/inredning: gör golvtest om PVC  

5. Städning: testa tre husmorstips 

6. Textilier: rensa garderoben, kolla ursprungsländer och miljömärkning  

 

Flera citat vittnar om hushållens reflektioner och ändrade beteenden. Kemikaliebantarna har 

varit en ögonöppnare, även om många av hushållen redan var mycket medvetna.  

 

Några av kemikaliebantarna har gått med i Naturskyddsföreningens nystartade 

kemikalienätverk Falun/Borlänge för att jobba vidare med frågorna på olika sätt.  
 
 

Några citat från deltagarna 
 

Lär mej massor av nytt för varje uppdrag och gör nu mer medvetna val, det känns bra. 
 

Det är lite jobb, men det är även skönt när man har gått igenom och fått en del rensat :) 
 

Mat 

Vi har börjat agera efter principen att bara det som är ekologiskt märkt är det som är 

tillgängligt att köpa. Detta innebär att exempelvis vindruvor bara finns, om de är ekologiska. 
 

Jag trodde att vi i princip bara köpte ekologiskt, men fick mig en tankeställare när jag insåg 

att vi faktiskt inte ens köper allt som går. Det gällde främst mejerivaror. Detta ska det bli 

ändring på nu!  
 

Oj, jag har inte ens reflekterat över att det finns miljömärkning på fisk. 
 

Vi har sällan kött i kylskåpet, eftersom vi köpt ett ekologiskt lamm som förvaras i frysboxen 

tills det tinas och används.  
 

Vi hade inga värstingar, de är utfasade. Kaffe och bananer känns även viktigt att det är 

Fairtrade, tycker vi. 
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Hygienprodukter 
Mycket är väldigt finstilt och svårt att läsa! 

 

Wow, vad mycket olika saker vi hade. För att vara någon som tycker sig vara ganska 

medveten om vad hon köper kändes denna inventering som en ögonöppnare. Det trodde jag 

inte. Mycket onödigt och mycket skräp. 

 

Planen nu är att minska antalet produkter i våra badrum, och återgå till att ha ett basutbud 

som är miljömärkt. Svårigheterna visar sig ju komma mest vid ”styling” som hårvård och 

smink.  

 

Vi har hittat några recept på tvålar och krämer, men vi har ännu inte testat att tillverka egna 

produkter.  

 

Även om vi är förhållandevis medvetna är det svårt att vara konsumtionskritisk när man inte 

riktigt vet vad man letar efter på innehållsförteckningen. Denna inventering har därför varit 

till stor hjälp.   

 

Vi kommer helt klart att leta nya märken schampo och duschkräm, och vara mer noga att titta 

på innehållet, vad gäller t ex parabener. 

 

Plastbanta 
Konservburkar undviker vi numera, liksom teflonpannor. Gjutjärn är utmärkt. 

 

I badrummet hade vi två badankor som vi inte använt på snart 10 år. De fick stryka på foten, 

fast de hade ingen märkning. Vi rensade även bort någon "lekmatta" i plast med bilvägar, 

samt några självlysande stjärnor i plast. 

 

Jag hittade ett redskap som hade en fet yta, den går nu till återvinningen. Har varit och 

inhandlat nya träskärbrädor och förvaringsburkar i glas. 

 

Att gå på plastjakt i vårt hem var inget muntert uppdrag. Vi planerar att fortsätta vår 

plastjakt med inställningen att byta ut plastföremål till andra material i möjligaste mån.  

En positiv sak i plastjakten i detta plastrika hem är ändå att vi bara hittade en leksak som 

luktade tydligt av plast och att vi inte hittade något som kändes kladdigt.  

 

Bygg/inredning 

Vi har byggt ut och renoverat de senaste 16 åren.... Första gången var vi inte alls så 

medvetna i materialvalen, men nu försöker vi verkligen få till renare material. Vi handlade 

antika dörrar och lagade och målade. Vi har målat med linoljefärg. Vi klädde väggar med 

träpanel, liksom innertaken.  

 

Alternativet till plastmatta i badrummet är alltså kakel? Hälsa är en kostnadsfråga ibland..... 

 

Lerfärg var något nytt för mig. 

 

Vi valde en svensktillverkad soffa då vi bytte och överdragen är tvättbara. Dock har jag inte 

frågat om den kan innehålla miljöfarliga ämnen.  
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Städning 

Till glädje i familjen är vår städning redan till största delen ”mormor style”. 

 

Vi använder oftast och framförallt torr mikrofibermopp för dammtorkning av golv. 

Dammsugare används framförallt i farstu och kök.  

Vi har många ”mirakeltrasor” för dammtorkning och våttorkning av ytor. Till köket har vi 

sedan årsskiftet bytt ut våra gamla wettex-disktrasor, till linne-disktrasor, som vi tvättar i 

tvättmaskin när de blir läbbiga.  

 

Vi använder framförallt såpa som rengöringsmedel. Dels Grumme såpa, dels linoljesåpa. 

 

Textilier 

Min garderob är inte så stor, och förnyas sällan. Gärna bra kvalitet, färre plagg.   

 

Min man anser att klädinköp är ett nödvändigt ont, och sliter på dem han har tills jag 

verkligen protesterar. Den lilla byter när han vuxit ur, den större när det är utnött.  

 

Vi gör utsorteringar ur garderoberna då och då. Det som var helt av ungarnas har vi skänkt 

vidare till familj, sålt secondhand eller gett till insamling. 

 

Jag brukar laga sånt som blir ok med en lagning, när det inte blir det slänger vi. Även av min 

och min mans garderob görs det utrensningar, men inte lika ofta. Det som är ok kommer till 

nytta och vi får mer plats! 

 

Vår princip för klädesinköp är att successivt övergå till enbart ekologiskt märkta kläder eller 

second hand inköp.  

 
Diskussion 

Flera citat vittnar om hushållens reflektioner och ändrade beteenden. Kemikaliebantarna har 

varit en ögonöppnare, även om många av hushållen redan var mycket medvetna. 

 

Fördelarna med att ha en studiecirkel på distans är många. Inte minst vittnade barnfamiljerna i 

projektet om att det var skönt att slippa åka iväg på träffar. Det kändes dock som att projektet 

tappade fart mot slutet. Färre och färre redovisade sina uppdrag av olika anledningar. En av 

anledningarna kan vara att deltagarna inte kände samhörighet på samma sätt som om de 

träffats.  

 

En Facebook-grupp startades där deltagarna kunde utbyta erfarenheter, men den användes inte 

så flitigt. Uppdrag och reflektioner har även spridits inom Naturskyddsföreningen. 

 

Flera av kemikaliebantarna har gått med i Naturskyddsföreningens nystartade kemikalie-

nätverk Falun/Borlänge för att jobba vidare med frågorna på olika sätt. Bland annat sprids 

kemikaliebantar-uppdragen inom gruppen, de frågar om varor innehåller något/några särskilt 

farliga ämnen som finns upptagna på den s k kandidatlistan samt arbetar för giftfria förskolor. 

 

 

Lillian Lundin Stöt, projektledare, Naturskyddsföreningen Dalarna 

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se 

kansli.dalarna@naturskyddsforeningen.se, 0250-166 33, 070-273 91 55

http://dalarna.naturskyddsforeningen.se/
mailto:kansli.dalarna@naturskyddsforeningen.se
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Kemikaliebantare    Uppdrag 1 
 

MAT 
 

Inventering av kyl, frys och skafferi 
 

Uppdraget går ut på att medvetet se över den egna mathållningen. Oftast 

handlar vi de matvaror vi är vana vid, det vi brukar köpa. Uppdraget går 

ut på att du själv ska undersöka vad som köps hem och äts i hushållet. 

Vilken påverkan på miljön ger inköpen, i Sverige eller andra länder? 

Vilka miljögifter har använts? Finns tillsatser? Inverkar det på er eller 

andras hälsa? Påverkas annat? 
 

Läs mer om o-ekologisk mat, ekologisk mat, myterna m.m. och se 

filmen: Byt till eko! på www.naturskyddsforeningen.se/eko. Se även 

appen Grön guide. 

 

Stödjer ni den livsmedelsproduktion ni faktiskt vill ha? Går det att ändra 

mat- och inköpsvanor så att ni köper mer av det som är klimat- och 

miljösmart och tar bort det som inte är det? 

 

Svara på följande frågor: 
 

1. Har ni ekologiska produkter, KRAV eller EU-ekologiskt, i skafferiet? Om ja, skriv 

upp de 5 vanligaste. 

2. Har ni ekologiska produkter, KRAV eller EU-ekologiskt, i kylskåpet? Om ja, skriv 

upp de 5 vanligaste. 

3. Har ni miljömärkt fisk och skaldjur, KRAV eller MSC?  

4. Har ni någon av ”värstingarna”: o-ekologiska vindruvor, bananer, kaffe, jordgubbar, 

potatis? 

5. Har ni någon/några produkter med tillsatserna E 621 natriumglutamat, sötningsmedlen  

E 951, E 952 och E 955 samt azo-färgämnet E 102. 
 

                    
 

   KRAV   EU-ekologiskt    MSC 
   www.krav.se      http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sv                   www.msc.org/sv  

 

 

Alla miljömärken, även inom andra områden än mat, www.konsumentverket.se/miljo/markning/ 

http://www.naturskyddsforeningen.se/eko
http://www.krav.se/
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sv
http://www.msc.org/sv
http://www.konsumentverket.se/miljo/markning/
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Om tillsatser 
 

Tillsatser är ämnen som tillsätts i en produkt med syfte att påverka egenskaperna på något 

sätt. Till exempel för att öka hållbarheten, förändra konsistensen, färgen eller smaken. Enligt 

EU-direktiv måste varje tillsats godkännas för just det specifika livsmedel den är avsedd för. 

Det ges alltså inga generella godkännanden av de substanser som används. Konsumenten ska 

ha möjlighet att identifiera de tillsatser som finns i produkten, alltså måste tillsatsen finnas 

med i innehållsförteckningen. Tillsatser används främst för att de är billigare att använda än 

naturliga råvaror. 

 
Smakförstärkaren E 621 natriumglutamat, mononatriumglutamat. 
Glutamat är en viktig signalsubstans i vår hjärna. Men vi tål inga överdoser. E 621 är en 

kemisk tillsats som varit mycket omstridd de senaste åren. Den används i en mängd produkter 

för att den lyfter andra smaker, den är billig och lätt för företagen att använda. 

Det finns amerikanska studier som visar att barn med ADHD-liknande symptom kunde ha 

upp till två och en halv gång mer glutamat i hjärnan än normalt. Det finns indikationer på att 

glutamat kan påskynda utvecklingen av demenssjukdomar. 

 

Sötningsmedlen E 951 aspartam, E 952 cyklaminsyra och E 955 suckralos. 
Dessa används för att de är billigare än socker och eftersom de är mycket sötare så går det 

dessutom åt mindre mängd. För diabetiker kan vissa sötningsmedel vara en möjlig ersättare 

för vanligt socker. Kritik mot sötningsmedel är bland annat att det vänjer oss människor vid 

den söta smaken och att det i sin tur kan öka den vanliga sockerkonsumtionen. 

Sötningsmedlen bryts ner till andra produkter. Aspartam bryts bland annat ner till metanol och 

suckralos kan omvandlas till olika klorföreningar som är svårnedbrytbara i naturen. Det finns 

även indikationer på hälsorisker. 

 

AZO-färgen E 102 tartrazin, gul. 
Färgämnen används för att ge tillbaka en produkt dess färg efter bearbetning eller för att se 

godare ut. Det kan användas för att dölja en låg kvalité på råvaran. AZO-färger var förbjudna 

i Sverige tidigare men 1999 beslutades i EU att vi inte längre fick ha vårt förbud kvar. AZO-

färger finns mest i godis och då oftast i importerat godis. AZO-färger kan ge allergiska 

reaktioner och de kan även vara cancerframkallande. 

 
Aromämnen 

Det finns syntetiska och naturliga aromämnen. De räknas inte som tillsatser främst för att 

mängden ofta är mycket liten. Men det används en mängd olika kemikalier för att framställa 

till exempel jordgubbssmak trots att produkten inte har varit i närheten av några jordgubbar. 

Aromämnen behöver inte innehållsdeklareras mer än som aromämne. Aromämnet kan också 

kamouflera dålig smak som uppstår vid tillverkningen. Aromämnen kan finnas i glass, godis, 

saft, yoghurt, nudlar och liknande. Används även som smakförhöjare i mat som inte smakar 

mycket i sig. 
 
Den lilla gröna- konsumentens nyckel till E-nummernyckeln av Linda Sahlin http://www.lindasahlin.se/bestall-

bok 

Handbok för den kräsne konsumenten av Tommy Svensson http://utbildningscenter.se/  

Livsmedelsverket http://www.slv.se/grupp1/Markning-av-mat/Tillsatser-i-mat/  

 

 

 

http://www.lindasahlin.se/bestall-bok
http://www.lindasahlin.se/bestall-bok
http://utbildningscenter.se/
http://www.slv.se/grupp1/Markning-av-mat/Tillsatser-i-mat/
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Kemikaliebantare    Uppdrag 2 
 

BADSKUMT 
 

Inventering av badrumsskåp 
 
Etthundratio (110) ton. Det är så mycket kosmetika och 
hudvårdsprodukter vi använder i Sverige. Varje dag. Krämer för 
händerna, tänderna, dagen, natten. Och ”vi” är inte längre bara 
kvinnorna, utan även männen, barnen och bebisarna. 
Vi färgar håret med giftiga och miljöfarliga ämnen och badar de allra 
minsta i badskum med starkt allergiframkallande ingredienser. Vi 
använder parfymer som kan påverka hormonsystemet och solkrämer 
som kan skada vårt DNA. 
Det finns upp till 7 000 ämnen i våra allra vanligaste produkter. Även 
om inte alla är farliga vet vi väldigt lite om cocktaileffekten: vad som 
händer med oss eller naturen när flera ämnen blandas. 
Förr i tiden pudrade man ansiktet vitt med blysmink för att bli vacker. 
Blyet förstörde tyvärr huden, fick håret att lossna, tandköttet att 
svullna och tänderna att svartna. 
Men är vi egentligen så mycket klokare idag? 
 
 

Vad har du i badrumsskåpet? 
 
Inventera dina badrums- och städskåp. 
 

1. Hur stor andel av produkterna är miljömärkta med Bra Miljöval (Falken) eller 
Svanen? 
 
Ca _________ av totalt ________ stycken produkter 
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2. Hur många produkter innehåller något av nedanstående ämnen? 

 
Ämne Kommentar Antal produkter 

Parabener Särskilt butyl- och propyl-
parabener 
(allergiframkallande). 

 

Triclosan, klorhexidin, silver Bakteriedödande medel, 
anitibakteriellt (giftigt). 

 

Zinkpyrithion Förbjudet i färger för 
båtbotten, men tillåtet att ha i 
hårbotten! (Giftigt 

 

Katoner (samlingsnamn för 
 -isotiazolinone. 

Långt namn som slutar på 
…zolinone (Starkt 
allergiframkallande). 

 

PPD I hårfärg. Kan kallas p-
fenylendiamin, 1,4-
diaminobenzen eller 
parafenyldiamin (starkt 
allergiframkallande). 

 

Parfym Innehåller nästan alltid 
ftalater (hormonstörande). 

 

  
Ingredienser under 1% av innehållet behöver inte deklareras. 

 

 
Boktips 
Den flamsäkra katten, Naturskyddsföreningens årsbok 2011 

Badskumt, Ordfront Katarina Johansson 

Den onda badankan, Ordfront Katarina Johansson 

 
 

 

 

 
Länktips 
Naturskyddsföreningen Grön Guide  www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/ 
   Även som app 

Kemikalieinspektionen  www.kemi.se 
 

http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/
http://www.kemi.se/
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Kemikaliebantare                Uppdrag 3 
 

GÅ PÅ PLASTJAKT! 
 

Vad är leksaker/redskap gjorda av? 
 

Plast är ett användbart material, men baserat på fossil olja. Det finns också ofta tillsatser i 

plaster, som hormonstörande bisfenol A och ftalater. Olika plaster är mer eller mindre dåliga. 

På produktens bak/undersida finns en triangel med en siffra i som berättar vilken plast den är 

gjord av. Trafikljuset nedan ger vägledning. Undvik ”röda” plaster märkta med 3, 6 och 7. 

”Gröna”, 2 och 4, är minst dåliga medan 1 och 5 är mittemellan. Se faktaruta längre ner. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Barnen är de största förlorarna i vårt massiva kemikaliesamhälle. Redan vid födseln har de 

upp till tvåhundra främmande ämnen i sitt blod. Och sedan fortsätter det. Barnens rum är det 

farligaste i hemmet ur kemikaliesynpunkt. Vi omger oss av prylar som utsöndrar kemikalier 

som på sikt kan leda till allt från allergier till att vi kanske blir utan barnbarn. För vad gör 

badankan så mjuk, vad finns på insidan av majsburken och vad pyser ut från gamla 

skumgummimadrasser? 

 

  
Undersök följande: 
 

1. Har ni något i ert hushåll gjort av plasterna 3, 6 eller 7 (rött ljus ovan)? Vad? Det kan t 

ex vara leksaker, redskap i köket eller snickarboden. 

2. Har ni plaster som luktar starkt, känns kladdiga/feta?  
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Kemikalie-bantartips 
 

Det finns en hel del man själv kan göra för att minska mängden farliga kemikalier kring sina 

barn/barnbarn. Till exempel: 

 Hur många leksaker behöver ett barn? Satsa på få, men bra. Lägg undan och alternera!  

Ge upplevelser istället för saker. 

 Köp aldrig leksaker som luktar plast eller parfym. 

 Rensa bort mjuk plast, plast som känns fet/kladdig när man tar på den och/eller luktar 

starkt.  

 Fingerfärg, slime, tatueringar, ”barnsmink”, självlysande saker m.m. innehåller ofta 

farliga kemikalier. Läs innehållsförteckningen om det finns nån! Luktar ofta starkt, har 

starka färger. 

 Köp leksaker tillverkade inom EU – strängare lagar, bättre kontroll. 

 Skippa skumgummi. 

 Undvik elektroniska apparater, som TV och dator, i sovrum.  

 Använd ej gammal elektronik som leksaker. 

 Gör rummet lättstädat – gifterna samlas i dammet. 

 Skippa våtservetterna, det går lika bra med tygtvättlappar och vanligt vatten. 

 Använd trä, rostfritt, porslin och glas  

 Undvik konservburkar och tuber av metall, välj tetra eller glas istället 

 Byt ut teflonpannor till gjutjärnspannor 

 Värm ej mat i plast 

 

Om allt hopp är ute är det synd att sitta inne – vistas mycket utomhus! 

 

 
Lästips 
Kemikalier i barns vardag, www.kemi.se  

Den onda badankan, bok av Katarina Johansson  

Giftfri förskola, www.naturskyddsforeningen.se/giftfriforskola  

Den flamsäkra katten, Naturskyddsföreningens årsbok  

Naturskyddsföreningens rapport: Från God morgon till Bolibompa 

Naturskyddsföreningens rapport: Giftfria barn leka bäst 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.kemi.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/giftfriforskola
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Faktaruta plastförpackningar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns mängder av olika typer av plast vilket betyder att nedanstående lista är en grov förenkling. Själva 
plasten är oftast inte orsaken till negativa hälsoeffekter utan det är de så kallade tillsatserna i plasten. Det är 
idag omöjligt att exakt veta vilka tillsatser som kan finnas i specifika plastprodukter. Nedanstående lista visar på 
generella riktlinjer för återvinning av plastmaterial och kan alltså inte användas annat än som ett trubbigt 
verktyg för att uppskatta hälsorisker.  
 
1: PET – Polyetentereftalat. PET-plast används huvudsakligen i olika flaskor för drycker, flytande livsmedel eller mikro- och 
ugnsförpackningar. PET-plaster brukar återvinnas och användas till fleece. Ny forskning visar att den kan innehålla 
hormonstörande ämnen. Riskbedömning: Relativt låg risk.  
 
2: PE-HD - Polyetylen med hög densitet. Polyetenplast används till förpackningar för mjölk, yoghurt, smör, juice, 
blekmedel, diskmedel, rengöringsmedel, schampo, skärp, shoppingväskor, motorolja och flingor. Polyetenplast med hög 
densitet är kraftigare och styvare än polyetenplast med låg densitet. Riskbedömning: Relativt låg risk.  
 
3: PVC-plast. PVC-plast används som plastfilm till kött, frukt, grönsaker vid butiksinpackning samt till viss del i vattenflaskor 
och andra drycker. PVC-plast är också vanligt i flaskor och behållare för fönsterputs, rengöringsmedel, schampo, leksaker, 
matolja, medicinsk utrustning, golv, ytterväggar, fönster och rörledningar. PVC är från början ett hårt material, men om 
mjukgörare tillsätts blir det mjukt. Vanliga mjukgörare är ftalater och kan utgöra upptill 40 % av plasten. Flera av ftalaterna 
är hormonstörande och klassas som reproduktionsstörande. PVC innehåller även klor som kan frisätta farliga gifter vid 
förbränning. Importerade PVC-plaster kan även innehålla bly som används som stabiliseringsmedel. Riskbedömning: Undvik 
så långt det är möjligt.  
 
4: PE-LD Polyetylen med låg densitet. Polyetenplast med låg densitet finns främst i klämflaskor för livsmedel, bröd, fryst 
mat, shoppingväskor, plastpåsar, kläder, möbler och mattor. Polyetenplast med låg densitet är mjukare och tunnare än 
polyetenplast med hög densitet. Riskbedömning: Relativt låg risk.  
 
5: PP – Polypropen. Polypropen är vanligt i brödförpackningar, yoghurt behållare, sirapsflaskor, ketchupflaskor, sugrör, 
medicinflaskor, burkar och mikrovågsförpackningar. Polypropen tål höga temperaturer. Riskbedömning: Relativt låg risk.  
 
6: PS – Polystyren. Polystyren finns främst i engångsserviser, yoghurtförpackningar och engångsburkar för sallader och 
liknande, samt förvaringsbackar. Den används även i ”uppblåst” expanderad form, som cellplast, skumgummi eller frigolit, i 
förpackningar för kött- och charkuterivaror. Styren är misstänkt hormonstörande. Riskbedömning: Undvik så långt det är 
möjligt.  
 
7: Diverse plast. Övriga plaster har hamnat under siffran 7. Här finns det omdiskuterade bisfenol A i polykarbonatplast samt 
ABS-plaster och polyamid, men också bioplaster av t ex. majsstärkelse. Siffran 7 finns bland annat på vatten-, läsk- och 
sportflaskor, solglasögon, DVD-skivor, iPod, datorer, skyltar, displayer, nappflaskor, matlådor. Polykarbonat är en mycket 
stöt- och slagtålig plast. Den används ofta till produkter som behöver vara hållbara, genomskinliga eller tåla hög värme. 
Polyamid används ofta i olika köksredskap, till exempel svarta slevar, pastaredskap och vispar, som ska tåla temperaturer 
upp emot 200°C. ABS-plast är också vanligt i hushållsredskap samt telefoner, instrumentpaneler och dammsugare. 
Riskbedömning: Undvik så långt som möjligt, men läs noga. Om det är bioplast är risken relativt låg.  
 

Läs mer i rapporten ”Allt du (inte) vill veta om plast”, 

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/allt-du-inte-vill-veta-om-plast   

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/allt-du-inte-vill-veta-om-plast
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Kemikaliebantare                Uppdrag 4 
 
 

BYGG & INREDNING 
 
Bygg och inredning är verkligen en djungel, även ur 

miljösynpunkt. Men här har vi försökt samla några 

tips på hur du kan renovera och inreda snällare för miljö och hälsa.  

 

Våga fråga! Som konsument har du rätt att fråga om en vara innehåller ett särskilt farligt 

ämne upptagen på den s k Kandidatförteckningen.  Enligt lagstiftningen är leverantören 

skyldig att svara på din förfrågan inom 45 dagar, om varan innehåller ett särskilt farligt ämne.   
 

 

Gör golvtestet! 
Själva uppdraget går ut på att testa vilken typ av golv ni har hemma, plast eller linoleum, om 

ni vill få reda på det förstås. Se nedan. 
 
 

Kemikalie-bantartips 
 

 Tänk efter innan du renoverar. Tegelgolv, dörrar, fönster och VVS-varor är saker som 

går att fynda på återbruk, Blocket och byggfirmor. 

 Golv: välj naturmaterial så långt det går. Skippa plast och släpp inte PVC-golv över 

din tröskel. De läcker hormonstörande ämnen som barn är extra känsliga för. Undvik 

tropiskt trä. Då är svenska träslag som lärk eller ek ett betydligt bättre val. 

Linoleumgolv är ett slittåligt naturmaterial. 

 Färg: undvik färgvärstingarna, det vill säga färg med organiska lösningsmedel som 

lacknafta, thinner, terpentin, xylen och toluen. Lerfärg däremot, är en innefärg som är 

så pass ofarlig att du kan slänga resterna i hushållssoporna. Linoljefärg finns både som 

ute- och innefärg och järnvitriol ger en snygg grånad look på trähus. Svanen-märkt 

färg finns också i de flesta kulörer både för ute- och inomhusbruk 

 Undvik PVC-material; i golv, våtrumstapeter m.m. 

 Tapetsera hellre än måla 

 Kolla in Folksams byggmiljöguide, se lästips nedan.  

 

 Lukta på varan/möbeln. Luktar den illa (fränt eller 

konstigt) – avstå från köp! 

 Ta del av tillgänglig information, t ex möbelfakta. 

 Ställ frågor om vilka kemikalier som de olika 

materialen kan innehålla eller vara behandlade med.  

 

 

 Undvik i möjligaste mån syntetmaterial som plaster samt spånplattor. Stoppade möbler 

kan innehålla plast i form av skumgummi och t ex vissa bromerade flamskyddsmedel. 

Åldern på möblerna är viktigt eftersom äldre möbler kan innehålla kemikalier som 

idag är reglerade. 
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 Köp ekologiskt eller miljömärkt. 

 Undvik hängande armaturer. De är dammsamlare och påverkar därmed inomhusluften.  

 Undvik mattor behandlade med perfluorerade ämnen (smutsavvisande) och 

flamskyddsmedel. Vissa mattor är belagda med en gummiartad plast under, den kan 

innehålla mjukgörare (ftalater).  

 Undvik PVC i t ex plast/vaxdukar, fuskskinn/konstläder och kraftiga duschdraperier. 

Undvik även tunnare duschdraperier som kan innehålla perfluorerade ämnen, för att 

vattnet ska rinna av lättare och inte tas upp i tyget. Förhoppningsvis står det på lappen 

vad det är för material.  

 Gör lättstädat – många kemikalier samlas i dammet. 

 
Lästips 

 
1. Byggmiljöguiden. Enkla tabeller som visar vilka produkter som är bäst ur 

miljösynpunkt. 

http://www.folksam.se/testergodarad/byggaochrenovera/renoveramiljovanligt 

2. Så inreder du giftfritt! http://kemikaliedetektiven.se/giftiogsoffa.pdf  

3. Boken Impotensmadrassen av Monica Kauppi 

4. Boken Den flamsäkra katten, Naturskyddsföreningen 

5. Appen Vara utan fara www.varautanfara.se 

6. Rutiner för hur man gör om lågenergilampor går sönder: 

http://www.kemi.se/sv/innehall/fragor-i-fokus/kvicksilver-i-

lagenergilampor-och-lysror/ 

 

 

Test av plastgolv/PVC-plast  
 

Känn på ytan: Känns den sträv, kompakt och rätt hård – då är det förmodligen linoleum. 

Känns den glatt, ”plastig” och ganska mjuk – då är det förmodligen plastgolv.  

 

Titta på mönstret: Ser det likadant ut överallt? Som om någon tryckt ett mönster ovan på 

ytan – då är det förmodligen ett plastgolv, kanske PVC. Är det ett mönster som ser ut som om 

det liksom runnit långsamt – då är det mer sannolikt ett linoleumgolv.  

 

Testa med ett varmt koppargem: Stick ner gemet någonstans, där det inte syns eller redan 

är lite trasigt. Värm gemet med tändsticka eller tändare, också mellan varje gång du ska prova 

att sticka ned gemet (funkar inte med kallt gem). Om gemet lätt sjunker ned och det runt 

gemet bildas en liten kant, runt hålet där gemet varit nedstucket – då är det plastgolv.  
 

Om det tar emot, känns hårt och knappt går att sticka gemet igenom golvet och det inte blir en 

tydlig plastkant runt gemet – då är det linoleum.  

http://www.folksam.se/testergodarad/byggaochrenovera/renoveramiljovanligt
http://kemikaliedetektiven.se/giftiogsoffa.pdf
http://www.varautanfara.se/
http://www.kemi.se/sv/innehall/fragor-i-fokus/kvicksilver-i-lagenergilampor-och-lysror/
http://www.kemi.se/sv/innehall/fragor-i-fokus/kvicksilver-i-lagenergilampor-och-lysror/
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Bild 1 & 2: Golvbeläggning av PVC-plast, testad med värmt koppargem.  

Lägg märke till den upphöjda kanten runt hålet. 

 

 
 

Bild 3: Golvbeläggning av Linoleum, testad med värmt koppargem. Lägg märke till att gemet 

knappt gått ner i materialet och att inga tydliga kanter syns runt hålet. 

 

 
Foton och test: Ylva Grudd, Naturskyddsföreningens Kemikalienätverk. 
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Kemikaliebantare                Uppdrag 5 
 

 

STÄDA MORMOR STYLE 
 

Skippa konstiga rengöringsmedel när du städar. Använd mormors 

miljövänliga medel istället. Mormor var nämligen miljövän utan att veta 

om det! Det här hade hon ofta i städskåpet: handdiskmedel, såpa, 

citronsyra eller ättiksprit samt stålull. Årets UF-företag i Mora blev tre 

tjejer som skrivit boken Husmorstips genom tiderna    

Kombinera gärna mormors medel med städredskap i moderna mikrofiber (som gör rent genom statisk 

elektricitet och kapillärkraft). På så sätt får du ett rent hem utan att utsätta dig, dina barn och miljön 

för onödiga kemikalier samtidigt som du får mer pengar i plånboken och mer plats i städskåpet. 

Själva uppdraget går ut på att prova tre olika husmorstips nedan och utvärdera dem. 

 

Moppa istället för att dammsuga. Det är ofta tillräckligt att rengöra golven med en torr 

mikrofibermopp. Vid behov används sopborste och skyffel innan. 

Fukttorka golven utan kemikalier. Om golven är lite smutsiga så räcker det oftast med att 

använda vatten. Fukta en mikrofibermopp i varmt vatten och vrid ur ordentligt. Behöver du använda 

såplösning så dosera 1/2 kapsyl (5 ml) såpa till 1 liter vatten. 

Ättika tar bort kalkavlagringar på diskbänkar och tvättställ, runt kranar etc. Använd 1 msk ättika 

(24%) till ½ liter vatten. OBS, använd inte på marmor eller andra stenmaterial. 

För att få bort avlagringar i vattenkokare: Fyll med vatten till minimimärket på behållaren, häll i 

ca 1/2 dl ättika (24%) och kör den. Skölj med rent vatten upp till max ett par gånger. 

Använd mirakeltrasor/mikrotrasor: Mirakeltrasor gör rent utan att man behöver använda 

kemikalier och fungerar fint för dammtorkning. 

Tangentbordsrengöring med tops: För effektiv rengöring av tangentbordet kan man använda en 

tops som doppas lätt i diskmedelslösning. 

Överdosera inte tvättmedlet, oftast räcker en liten mängd. Har du möjlighet så häng tvätten 

istället för att tumla. Bra för kläder och miljö! 

Tvätta fönstren med vatten och diskmedel: Minst lika effektivt som att använda fönster-

putsmedel, men både enklare och miljövänligare. Blanda ett par droppar diskmedel i en halv hink 

varmt vatten, tvätta och använd sedan en fönsterskrapa. Använd gärna trasor från gamla lakan 

(luddfria) om du behöver torka bort överflödigt vatten, polera kranar eller annat etc. 
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Gröna städtips för köket 

Rengör kastrull: För att få bort fastbränd mat i din kastrull kan du gnugga den brända botten 

med sockerbitar, då blir den snabbt ren och fin igen. För att få den extra blank efteråt kan du doppa en 

svamp i vetemjöl och putsa. Eller koka upp vatten med lite såpa i kastrullen, låt stå med lock ett tag 

och diska sedan ur den. 

Finns tid och tålamod: låt kastrullen stå med kallt vatten över natten. 

Fläckar av kaffe eller te i en kopp: Ta lite vatten i koppen, häll i ett par teskedar koksalt och 

gnugga med finger eller trasa, skölj ur. Upprepa vid behov. Diska som vanligt. 

Rengör grillgallret i ugnen: Tag en bit ugnsfolie och gör en boll, (istället för 

stålborste). Doppa bollen i såpa och gnugga gallret, så försvinner smutsen. 

Rengör spisen: Det finns ett enkelt och miljövänligt sätt att få bort ingrodd smuts 

från spisen. Häll först på ättika sedan rikligt med bakpulver – låt det bubbla och fräsa 

ordentligt ett tag och rengör därefter som vanligt med en trasa och ljummet vatten. 

Rengör mikron med citron. Mikron rengörs med en skål vatten med en citronskiva 

eller lite pressad citron i. Kör på full effekt någon minut, låt stå en stund. Sedan är det 

bara att torka ur. 

Rengör din skärbräda: Diska av skärbrädan av trä ordentligt. Strö på salt, skrubba 

in saltet i skärbrädan med en rotborste och låt sen stå i ca 20 min. Skölj och skärbräda är 

ren. Få bort lukt från skärbrädan: Gnid in med citron spola med kallt vatten. 

Kalkig och smutsig diskho: Blanda lika delar ättika (24 %) och vanligt kranvatten i 

en blomspruta. Spruta på utsatt område och låt det verka en liten stund, torka sedan av med lite 

papper och det blir skinande rent! Enkelt och miljövänligt! 

Luktar skunk i vasken? Inga problem. Hetta upp 2,5 dl vinäger och häll i vasken. Vänta en kvart 

innan du spolar. 

Rengör disktrasan: Förläng enkelt livslängden på din disktrasa. Koka upp vatten och trasan med 

lite diskmedel, så dör alla bakterier. Detta bör göras minst en gång i veckan. Eller passa på att släng 

med disktrasan när du kör en 60-graders tvätt. 
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Gröna städtips för badrummet 

Stopp i avloppet: Blanda 1dl vatten och 1dl bakpulver, häll i avloppet, vänta en kvart och spola 

med varmt vatten. 

Kalka av toalettstolen: Till kalkborttagning kan du använda ättikssprit eller vinäger för att få bort 

kalken. Använd 2 msk ättika (24 %) till ½ liter vatten, häll i 

toaletten, låt stå över natten och kör sedan en omgång med 

toalettborsten. 

Kalkavlagringar kan man ta bort genom att gnida citron 

mot ytan på diskbänken eller handfatet. Vänta några minuter 

och torka bort med trasa. 

Smutsigt badkar: 

Problem med ingrodd smuts i badkaret? Dela en citron, häll på salt och gnid på badkaret. Citronen 

innehåller nämligen en syra som tar sig igenom smutsen, salt och syra gör att citronen fungerar som 

en skrubborste. 

 

______________________________________________________________________ 

 

Gröna städtips: resten av huset 

Klinkergolv: För att göra rent fogarna mellan klinkers kan du använda ättika (24%). Det tar bort 

det svarta. Låt verka 5 – 10 minuter, gnid in gång på gång och skölj med vatten. Använd en skurborste 

eller tandborste för att komma åt i mindre springor. Universallösningen med såpa och vatten fungerar 

också bra att tvätta klinkers med. 

Ingrodda linoleumgolv: Blanda citronsyra med vatten och använd en svamp eller trasa. 

Citronsyran slipar bort den ingrodda smutsen på ett miljövänligt och skonsamt sätt, utan att det för 

den skull blir repor i golvet. 

Rengör glasytor: Gnid in glasdörren, t ex vitrinskåp eller glasskåp med citronsaft och 

torka med hushållspapper.               
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Kemikaliebantare                Uppdrag 6 
 

 

TEXTILIER - tyg eller otyg?  

 

När bomull odlas och kläder/textilier tillverkas används massor av kemikalier, vatten och energi. Bara 

för att tillverka ett kilo kläder (t ex ett par jeans, en topp och en kofta) går det åt: 15 kg koldioxid, 

10-15 000 liter vatten och 2,7 kilo kemikalier. Miljön och människorna bakom drabbas hårt, ofta i 

dåliga arbetsmiljöer. Impregnering, plasttryck, antibakteriella sportkläder etc ger ännu mer påverkan 

på miljö och hälsa.  

Numera har en stor del av textilproduktionen flyttat från 

västvärlden till utvecklingsländerna. Miljö- och 

hälsoproblemen flyttas också dit då. Många preparat som är 

förbjudna hos oss används i andra delar av världen. Utöver 

den negativa påverkan i tillverkningsländerna får vi med oss 

miljögifter hem i våra importerade textilier. När vi tvättar 

textilierna sprids gifterna ut i våra vatten. 

I drygt hälften av våra textilier används bomull. Bomull är dock en av de mest besprutade 

jordbruksprodukterna i världen. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att cirka 40 000 

lantarbetare dör av kemiska bekämpningsmedel varje år. Varje år förgiftas cirka 3 miljoner 

textilarbetare. 

Men det finns schyssta sätt att skaffa nya kläder. Second hand är både miljösmart och kul. På 

klädbytardagar är det gratis att få en ny garderob. De plagg du tröttnat på eller som inte längre passar 

blir nya och roliga för någon annan. 

Med enkla medel kan man piffa till och ändra ett plagg så det passar. Dekorera med fina knappar, sy 

på en spets eller en applikation.  

 

Vad har du i garderoben? 

1. Kolla på 10 plagg i din garderob vilka länder de är tillverkade i.  

2. Vårstäda i garderoben. Lämna till secondhand, delta i eller ordna själv en klädbytardag på 

jobbet/gatan etc, gör gärna om ett eller flera plagg. 

 

Visste du att: 

 en svensk köper 15-20 kg kläder och textilier varje år 

 en svensk slänger 8 kilo kläder varje år 

 20 återanvända plagg är miljömässigt bättre än ett nytt 

Tips  

 Tänk efter innan du handlar, behöver jag verkligen det här plagget? 

 Byt, hyr, låna, ge bort kläder 
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 Köp färre plagg av högre kvalitet 

 Kolla tillverkningsland 

 Välj miljömärkt:                   

 

 

OBS! Öko-Tex är inte ett miljömärke. Det visar bara att inga hälsofarliga halter av 

kemikalier finns kvar i kläderna. I produktionen kan massor av kemikalier använts.  

 Välj lin, hampa, svensk ull – bättre än konventionellt odlad bomull 

 Tvätta nya textiler  

 Undvik mjuka plasttryck 

 Undvik antibakteriellt behandlade kläder och skor  

 

Länktips 

Klädbytardagen www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen  

Grön Guide http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide/hitta-din-egen-

smarta-och-personliga-stil   

Boktips 

Do Redo: konsten att slakta en tröja    

Grön design  

 

Rapporter          

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/info-

material/materialskafferiet/miljogifter/#rapporter  

Barnens pyjamas tillåts innehålla farliga kemikalier – glapp i lagstiftningen gör att barnen inte 

skyddas 

T-tröjor med ett smutsigt förflutet 

Handdukar med ett smutsigt förflutet 

Flourerade miljögifter i allväderskläder 

Flourerade miljögifter i impregneringsmedel 

Kemikalier in på bara skinnet – Plastskor från hela världen 

Bad shoes stink – undersökning av farliga kemikalier i 21 läderskor 

Mjuka tryck, hårda konsekvenser – en studie om t-tröjor med miljögifter: 

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-

media/2008sept_miljogifter_mjuka_tryck_harda_konsekvenser.pdf  

http://www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide/hitta-din-egen-smarta-och-personliga-stil
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide/hitta-din-egen-smarta-och-personliga-stil
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/info-material/materialskafferiet/miljogifter/#rapporter
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/info-material/materialskafferiet/miljogifter/#rapporter
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/2008sept_miljogifter_mjuka_tryck_harda_konsekvenser.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/2008sept_miljogifter_mjuka_tryck_harda_konsekvenser.pdf
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Redovisning uppdrag 1: Mat                

 

1. Har ni ekologiska produkter, KRAV eller EU-ekologiskt, i skafferiet?  

Om ja, skriv upp de 5 vanligaste.                                          
 

Kaffe, torkad frukt, havregryn, mjöl, tomat i förpackning (krossad/passerad) 

 

Frukt (I nuläget bananer och röda vindruvor. Har även svenska höstäpplen, vilka jag aldrig 

har hittat KRAV eller ekologiska att köpa något år.) 

Havregryn  

Gröna linser 

Rågmjöl 

Pasta 

 

 Torkad frukt [russin, fikon, aprikoser, katrinplommon] 

 Mjöl, socker och gryn 

 Honung 

 Pasta 

 Krossade tomater 

Mjöl, havregryn, rågflingor, kaffe, röda linser, kokosnötmjölk 

 

Havregryn (alltid ekologiskt), Ketchup (oftast ekologisk), Kaffe vanligt + snabbkaffe, Te och 

Vetemjöl, (ibland/valde ekologiskt vid senaste inköpstillfället). 

(Väljer alltid ekologiska bananer, nu uppätna) 

 

Mjöler, havregryn, kakao, digestivekex, passerade tomater mm 

 

Quinoa och olika baljväxter, men även gryner av olika slag (havre, hirs, bovete), olika nötter, 

frön och torkad frukt.  

 

 

2. Har ni ekologiska produkter, KRAV eller EU-ekologiskt, 

i kylskåpet? Om ja, skriv upp de 5 vanligaste. 

 

Mjölk, ägg, yoghurt, Bregott/smör, rotsaker 

 

Grönsaker/rotfrukter (I nuläget har jag följande ekologiska, alla 

köpta på Bondens Egen Marknad: Broccoli, blomkål, vitkål, 

Haricots verts, tomater, gurka, zucchini, isbergssallad, 

morötter, palsternacka och kålrot. Jag har strukit under de som 

jag så gott som alltid brukar ha hemma.) 

  

Bröd (Jag köper enbart Bröd-Levas bröd, som innehåller 

KRAV-mjöl och inga tillsatser). 

Ost, Grevé 
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Russin 

Rårörd lingonsylt 

 

 Mjölk 

 Yoghurt 

 Bregott 

 Juice 

 Ägg 

 

Mjölk, yoghurt, smör, ägg, sylt 

 

Bregott, Morötter (alltid ekologiskt), Ägg (oftast ekologiskt), Vitkål och buljong (ibland/valde 

ekologiskt vid senaste inköpstillfället). 

 

Grönsaker, (som broccoli, palsternacka, vitkål, gurka och morötter), ägg, Bregott, gräddfil.  

 

Fil, smör, ägg och olika varianter på mjölk (sojamjölk, havremjölk och vanlig komjölk). Även 

bananer och andra frukter och grönsaker är ekologiska så långt det bara går.  

3. Har ni miljömärkt fisk och skaldjur, KRAV eller MSC?      

 

Ja alltid. 

 

Ja. Jag köper enbart miljömärkt fisk. Trots detta tycker jag tyvärr inte att man inte kan äta fisk 

med gott samvete. 

  

Nu har jag Icas ekologiska lax, Willys ekologiska torsk samt Findus MSC märkta filéer av 

Rödspätta. Det är vad jag brukar ha hemma i vanliga fall också. 

  

 All fisk och skaldjur i frysen är KRAV-märkt, och eller MSC-märkt. Vi köper mest 

Coop-Änglamark, eller ICAs ”I love eco” 

 I kylskåpet finns sillburkar som ej är KRAV-märkta 

 Ibland köper vi kräftstjärtar, dessa har vi inte funnit som KRAV-märkta 

Ja, MSC. 

 

Oj, detta har jag inte ens reflekterat över att det finns miljömärkning på. Men fiskpinnarna var 

MSC-märkta. 

 

Det här är svårt tycker vi. Vi har iallafall fiskpinnar i frysen, MSC-märkta. 

 

Vi hade bara MSC-märkt fisk och skaldjur. Alla var dock inte Krav-märkta. 
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4. Har ni någon av ”värstingarna”: o-ekologiska vindruvor, bananer, kaffe, jordgubbar, 

potatis? 

 

Jordgubbar förekommer sommartid. Vindruvor 

förekommer ibland när ekologiska ej finns. 

 

Jag har o-ekologisk Mandelpotatis, som jag köpt på 

Bondens Egen Marknad. Det är min favoritpotatis som 

jag alltid köper om jag får tag på den. Tyvärr har jag 

aldrig sett den som KRAV-odlad eller ekologisk. 

Köper jag någon gång andra sorter så köper jag 

ekologisk potatis.  

  

Jordgubbar äter jag inte alls p g a att de inte smakar någon numera. 

Kaffe använder jag mycket sparsamt, för gäster enbart, och köper då ekologiskt.  

Bananer köper jag mycket av och enbart ekologiska. 

Vindruvor köper jag ekologiska närhelst jag får tag på (såvida de inte är sura och mörkgröna). 

Ibland gör jag undantag, då jag älskar vindruvor, om de är i speciellt fint skick och inga 

ekologiska finns. 

 

 Vi har en burk espressokaffe som inte är ekologiskt märkt  

 Under sommaren köper vi jordgubbar som inte är ekologiska  

Nej, köper dessa ekologiska. Men har inga jordgubbar hemma, och de har jag tidigare köpt o-

ekologiska utav. 

 

Ja tyvärr, jordgubbar och potatis. 

 

Oj! Vi har o-ekologisk potatis! Ibland har vi krav-potatis, men nu hade affären närodlad, men 

den är inte kravmärkt.... 

Nån gång köper vi vindruvor, och jag har nog inte sett kravmärkta. Bananer köper vi alltid 

krav. Kaffe dricker vi inte. Men jordgubbar, det var nåt nytt. Det har vi inte tänkt på, finns det 

i krav? Är svenska jordgubbar inte att rekommendera? Vi handlar sådana mest på sommaren, 

och fryser in att ha till smoothies och paj sedan. 

 

Vi hade inga värstingar, de är utfasade. Kaffe och bananer känns även viktigt att det är 

Fairtrade, tycker vi. 

 

 

5. Har ni någon/några produkter med tillsatserna E 621 natriumglutamat, sötnings-

medlen E 951, E 952 och E 955 samt azo-färgämnet E 102. 

 

Hönsbuljong och fiskbuljong (E621). Anledningen: Begränsat utbud på Willys. Inga av de 

övriga ämnena hittades. 

 

Nej. 

Nej, vi hittar inga av de angivna tillsatserna på några produkter. 

Nej jag har inte hittat några, och har letat på många produkter. 

Nej, kunde inte hitta några av dessa E-ämnen men flera andra. 
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Natriumglutamat kände vi till, så det har vi sett till att rensa ut, och hittar inget sånt i skåpen 

nu. Inte heller Azo-färgen E102. Men hur är det med lösgodis? Där medföljer ingen 

deklaration? Ungarna gillar ju sega godisar. Lika med sötningsmedlen, inte hemma i hyllorna 

-  men i godiset? Jo! I Läkerol eukalyptus hittar vi aspartam. Det stod det och inte e-numret. 

 

Det som finns i deklarationer vi hittar är sockerkulörer och aromer, med olika E-nr, inte dessa 

som anges att leta efter. Konserveringsmedel också. Jag har inte koll på hur illa dessa är. 

E621 trodde jag att jag hade fasat ut, men hittade det ändå i lantchipsen med sourcream-smak.  

 

Reflektioner 

Vad gäller maten handlar vi av princip så 

mycket ekologiskt märkt mat vi kan. Vi har 

börjat agera efter principen att bara det som är 

ekologiskt märkt är det som är tillgängligt att 

köpa. Detta innebär att exempelvis vindruvor 

bara finns, om de är ekologiska. Det innebär 

också att de allra flesta produkter som finns i 

våra skafferier, kyl och frys är ekologiska.  

 

Det var spännande det här.  

 

Vi köper nästan allt ekologiskt, eller det vill säga allt som går.  

 

I skafferiet har vi ganska mycket eko/krav. Eko i kylen. Ja, även där finns det en del.  

 

Jag tycker utbudet är rätt bra vad gäller skafferivaror, i alla fall det som vi brukar köpa. 

Ekologiska frön och nötter är dock rätt dyrt och jag delar därför med mig av ett tips, i fall ni 

inte skulle ha upptäckt detta redan. Köper man ekologiska nötter och frön i lösvikt blir det 

mot förmodan billigare. Ekologisk mix kostar bara 109kr/kg på Ica Maxi i Borlänge. Det är 

väl inte tänkt att man ska köpa en påse med bara mandel utan blanda müsli, men det är det ju 

ingen som kollar. Det är till och med billigare än något vi hittat på nätet.  

 

Jag glutenallergiker och vi försöker därför äta så naturligt glutenfritt som möjligt, för det finns 

väldigt lite produkter (bröd och halvfabrikat) som är både ekologiska och glutenfria. Det är 

trist för vi skulle gärna vilja prenumerera på Coops ekologiska matkasse, men den går inte att 

få glutenfri.  

 

Kylskåpet - Även här köper vi mycket ekologiskt, men till min förvåning köper vi inte så 

mycket ekologisk som jag trodde.  

 

Kött vet jag inte om vi någonsin har köpt eko/krav. Jag vet inte om jag sett det i affären ens. 

 

Oj, detta har jag inte ens reflekterat över att det finns miljömärkning på fisk. 

 

Vi har sällan kött i kylskåpet, eftersom vi köpt ett ekologiskt lamm som förvaras i frysboxen 

tills det tinas och används. Därför kom inte kött med på listan. 

 

Jag trodde att vi i princip bara köpte ekologiskt, men fick mig en tankeställare när jag insåg 

att vi faktiskt inte ens köper det på allt som går. Detta gällde främst mejerivaror. Jag hittade 

framför allt ost av olika slag som inte var ekologisk. Feta, Keso, vanlig hård ost, Halloumi, 
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getost, Mozzarella o.s.v. Men även Créme Fraiche har vi tydlig för vana att köpa oekologisk. 

Detta ska det bli ändring på nu!  

 

Jag tittar alltid på märkningarna på fisk och skaldjur och har helt slutat köpa omärkta varor.  

 

Frågor 

Fisk och skaldjur tycker vi är svårt. Vilken fisk är bra egentligen? Antingen är den giftig, 

odlad på ohållbart sätt eller utfiskad. 

Nyligen har vi även hittat Krav-märkt torskrygg och lax i frysdisken. Är det nytt, eller har jag 

bara missat det tidigare? Jag antar att den är Krav-märkt för att den är odlad och att de då bara 

ger fisken Krav-märkt foder, eller? Är det någon som vet? 

 

Fisk och skaldjur tycker vi är svårt. Vilken fisk är bra egentligen? Antingen är den giftig, 

odlad på ohållbart sätt eller utfiskad. 

 

Svar: Har funnits Krav-märkt fisk ett tag. Läs mer om fisk på 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide/fisk-med-gott-samvete. 

För odlad fisk finns numera det nya märket ASC, ser som MSC-fisken men med grön färg. 

 

Finns jordgubbar som krav? Är svenska jordgubbar inte att rekommendera?  

Svar: Finns några få odlare i Sverige. Se www.krav.se och 

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/midsommargubben-orsakar-giftspridning 

 

Tycker det är svårt med Natriumglutamat eftersom jag hört att det kan smyga sig in 

"bakvägen" i produkter i form av jästextrakt och grejer. Är det någon som vet hur man håller 

kolla på detta? Tips tas tacksamt emot! 

 

Jag hittade inget av sötningsmedlen eller färgämnet i någon produkt. Var hittar man dem 

vanligast? Hittade inte heller Azo-färgen E102. Men hur är det med lösgodis? Där medföljer 

ingen deklaration? Ungarna gillar ju sega godisar. Lika med sötningsmedlen, inte hemma i 

hyllorna -  men i godiset? 

Svar: Vanligast i läsk och godis, främst importerat. 
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Redovisning uppdrag 2: Inventering av badrumsskåp 
 

Av totalt 218 inventerade produkter var 11 miljömärkta, d v s 5 %. 

 Parabener hittades i 25 produkter 

 Triclosan/klorhexidin/silver: 2 stycken [balsam från hårvårdssalong och 

parfymdeodorant] 

 Katoner (-isotiazolinone): 7 stycken, varav 2 schampon och 2 

parfymdeodoranter  

 Zinkpyrithion: 0 stycken 

 PPD: 0 stycken 

 Parfym hittades i de flesta av produkterna 

Reflektioner/citat: 

Mycket är väldigt finstilt och svårt att läsa! 

 

Wow, vad mycket olika saker vi hade. För att vara någon som tycker sig vara ganska 

medveten om vad hon köper kändes denna inventering som en ögonöppnare. Det trodde jag 

inte. Mycket onödigt och mycket skräp. 

 

Planen nu är att minska antalet produkter i våra badrum, och återgå till att ha ett basutbud 

som är miljömärkt. Svårigheterna visar sig ju komma mest vid ”styling” som hårvård och 

smink.  

 

Vi har hittat några recept på tvålar och krämer, men vi har ännu inte testat att tillverka egna 

produkter.  

 

Även om vi är förhållandevis medvetna är det svårt att vara konsumtionskritisk när man inte 

riktigt vet vad man letar efter på innehållsförteckningen. Denna inventering har därför varit 

till stor hjälp.   

 

Vi kommer helt klart att leta nya märken schampo och duschkräm, och vara mer noga att titta 

på innehållet, vad gäller t ex parabener. 

 

Jag kan dock berätta att jag var på apoteket och behövde en speciell salva. Den innehöll två 

parabener. Jag frågade om det inte fanns någon liknande utan parabener. Nej, inte, och de 

hade haft en kille där och föreläst som hade sagt att parabener inte var så farligt. Jag tyckte 

att det var bra att tillämpa försiktighetsprincipen, p g a cocktaileffekten. Hon sade att det kan 

man ju göra. Jag sade att jag inte hade väntat mig att hitta saker som var så omdiskuterade 

på ett apotek, där man upplever att det är mediciner etc. Hon sade bara ok. 
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Redovisning uppdrag 3: Plastbanta 
 

I köket finns plast främst i förvaringsburkar för mat. De har de allra flesta en märkning med 5, 

någon med 2, en del lock har 4. Vattenflaskorna har märkning 2 eller 4. Silen på tebryggaren 

har 5, liksom istärningslådan. Sedan har vi andra saker som inte har märkning, microlock, 

plastslickepott, tupperware-tillbringare.  

 

I badrummet hade vi två badankor som vi inte använt på snart 10 år. De fick stryka på foten, 

fast de hade ingen märkning. 

 

I barnrummet hos vår 11-åring finns det väldigt mycket leksaksbilar. Många av dem är i 

metall, s k  Hot weels-bilar. Andra i plast står ingen märkning på utan ofta bara made in 

China. Här finns även mycket lego, vilket inte är fullt lika illa, då? Sedan finns allt möjligt 

småplock, vattenpistoler, små gubbar, boxningspistoler, små handspel etc. De har ingen 

märkning. Plastlådor för leksaker fanns en del, de hade märkning 5. Det vi hittade var en 

pennvässare i genomskinlig lite hårdare plast och i rödrosa. Den hade en märkning med 7. Vi 

rensade även bort någon "lekmatta" i plast med bilvägar, samt några självlysande stjärnor i 

plast. 

 

I tonårssonens rum finns inte så mycket leksaker, några bilar och något legobygge - MEN det 

är helt fullt av högtalare, datorer / i delar/ förstärkare, mixer, stereo m fl hela eller i 

uppbyggnad, samt massor med sladdar! Då menar jag inte bara sånt som går till högtalare som 

är inkopplade, utan bra att ha-sladdar. Det kan jag bygga nåt av nån gång - sladdar och 

elektronikdetaljer. Han lever för elektronik. Vi försöker få till en arbetshörna till honom 

utanför sovrummet, men det är lite svårt med alla saker. Man har inte obegränsad plats :( 

Vi har inte kollat igenom alla sladdar m m efter märkning, men vi inser ju att det inte är bra 

att ha allt i sitt sovrum. 

 

Vi hittar inte några plaster som är kladdiga eller luktar speciellt illa. 

 

Skumgummimadrasser har vi väl inte, möjligen något i en bäddmadrass, och i gästmadrasser. 

Vad bör man välja? 

 

Resultat av plastjakt. Då mina barn är stora så har jag inte gått igenom några leksaker. 

Däremot har jag tittat och hittat plast saker i köket med märkning nr 7. Ett par saker som var 

relativt nya, nicer dicer plus som är redskap med allehanda skär- och rivredskap med 

förvaringslåda som vi fick i julklapp, kändes riktigt tråkigt. Den andra produkten är från 

Tupperware och det gör mej så otroligt besviken. Tupperware har alltid pratat om sina 

högkvalitativa produkter, och så tillverkas de av dålig miljöfarlig plast! Jag har massor av 

dem och det mesta har varit med i både tio och tjugo år då jag tidigare också varit försäljare 

för dem. 

 

Jag hittade ett redskap som hade en fet yta, den går nu till återvinningen. Har varit och 

inhandlat nya träskärbrädor, förvaringsburkar i glas och även förvaringsburkar i plast med 

märkning nr 2. Får nu börja med att rensa bort gammal plast som säkert inte är så bra.  

 
Att gå på plastjakt i vårt hem var inget muntert uppdrag. Vi har nu inventerat alla våra 

vardagliga rum, men inte grovytor som snickarverkstad, tvättstuga och förråd. Vi har ett stort 

hus på tre våningar, där vi bor på två plan och har grovytrummen i källaren. Och vi planerar 
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att fortsätta vår plastjakt med inställningen att byta ut plastföremål till andra material i 

möjligaste mån.  

 

Vi sover alla på skumgummimadrasser, alla våra sovrum har plastmattor och många av 

barnens leksaker är tillverkade av plast. Mycket av den plast vi har hittat har inte varit märkt 

med de symboler som vi fick förklarade i uppdraget, och det tolkar vi som ett dåligt tecken. 

En positiv sak i plastjakten i detta plastrika hem är ändå att vi bara hittade en leksak som 

luktade tydligt av plast och att vi inte hittade något som kändes kladdigt.  

 

Vi redovisar här rum för rum, ungefär vad det är för slags plastsaker vi har i vårt hem:  

 

1. Farstun:  

 Tre retro-förvaringslådor i olika färger från loppis. [Omärkt plast]  

 Plasthandtag på paraplyer för barn [Omärkt plast]  

 

2. Köket:  

 Kåsor och utflyktsmuggar [omärkt plast]  

 Matlådor: Tupperware/Gustavsberg [märkta med symboler för matlagning, 

men ej triangel och nummer, vissa märkta med nr 5]  

 Matlagningsverktyg: tång/stekspade Gastromax [märkta med nummer 7]  

 Måttsats i plast [inget nummer, men med triangel, och benämningen PS 

under, vilket vi tolkar som nr 6]  

 Påsklämmor [märkta med nr 5]  

 Telefon & radio  

 Köksmaskiner: stavmixer, matberedare.  

 En hel del gammeldags melamin-plast, som vi inte vet vad det är för slags 

plast och som saknar annan märkning.  

 Förpackningar för diskmedel och såra [märkta nr 1]  

 

3. Vardagsrum, rosa rummet & bibliotek:  

 Stereo & TV av plast  

 CD-fodral/DVD-fodral  

 Tidskriftsamlare och förvaringslåda [omärkt plast]  

 

4. Gästrum:  

 Flätad papperskorg  

 Skrivare  

 

5. Sängkammare:  

 Två väckarklockor av plast  

 Delar av sängstomme av plast  

 

6. Barnkammare:  

 Duplo  

 Lego  

 2 förvaringslådor av nylon  

 2 lampor av orange plast [omärkta]  

 Många leksaker med plastdelar och många tillverkade utanför EU  
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 Ballonger [?]  

 En lastbil märkt 6  

 En DUPLO-bit märkt 3  

 

7. Badrum:  

 Tvättkorgar [märkt nr 4]  

 Tandkrämstuber [märkt nr 7]  

 En hel del förpackningar [märkta 1, 2, 5 ]  

 

Citat:  

Konservburkar undviker vi numer, liksom teflonpannor. Gjutjärn är utmärkt.  

 

Det är lite jobb, men det är även skönt när man har gått igenom och fått en del rensat :) 

 

Lär mej massor av nytt för varje uppdrag och gör nu mer medvetna val, det känns bra. 

 

Har varit och inhandlat nya träskärbrädor och förvaringsburkar i glas samt plast nr 2. 

 

Att gå på plastjakt i vårt hem var inget muntert uppdrag. Vi planerar att fortsätta vår 

plastjakt med inställningen att byta ut plastföremål till andra material i möjligaste mån.  

En positiv sak i plastjakten i detta plastrika hem är ändå att vi bara hittade en leksak som 

luktade tydligt av plast och att vi inte hittade något som kändes kladdigt.  

 
Frågor 

Undrar också när man började märka plast enligt detta sätt, jag. Kände inte till detta.  

Svar: Endast plaster som är med i Förpackningsinsamlingen är märkta på detta sätt, sedan 

ett 10-tal år tillbaka kanske.  

 

Däremot har jag tittat och hittat plast saker i köket med märkning nr 7. Den ena produkten är 

från Tupperware och det gör mej så otroligt besviken.  

Svar: Övriga plaster har hamnat under siffran 7. De kan vara både bra och dåliga. Här finns 

det omdiskuterade bisfenol A i polykarbonatplast samt ABS-plaster och polyamid, men också 

bioplaster av t ex majsstärkelse.  

Riskbedömning: Undvik så långt som möjligt, men läs noga. Om det är bioplast är risken 

relativt låg. 
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Redovisning uppdrag 4: Bygg och inredning 
 

Golvtest 

Badrum: två golv med plastmatta, troligen PVC  

Sovrum och kök: massivt furugolv, tidigare plastmatta  

Trägolv på hela övervåningen utom badrummet 

Trägolv, laminat på spånskiva och plast på spånskiva på nedre våningen 

 

Farstu: klinkers  

Kök: laminatgolv  

Hall, vardagsrum, arbetsrum och bibliotek: ekparkett  

Badrum: våtrumsgolv i plast  

Hall: plastgolv: [PVC]  

Sovrum x 3: plastgolv [PVC]  

Badrum: våtrumsgolv i plast  

Trappa: Trä [tidigare belagd med PVC-plastgolv]  

 

De flesta golv i vårt hus är laminatgolv 

Trappa: nya trappsteg av ek  

Badrum: ett med klinkers och kakel och ett med plastmatta för våtrum 

Tvättstuga: plastmatta 

 

Kommentarer/citat: 

Vi har byggt ut och renoverat de senaste 16 åren.... Första gången var vi inte alls så medvetna 

i materialvalen, men nu försöker vi verkligen få till renare material. Vi handlade antika dörrar 

och lagade och målade. Vi har målat med linoljefärg. Vi klädde väggar med träpanel, liksom 

innertaken.  

 

Ett krux som ändå blev var att när jag sade till snickarna att vi inte ville ha några spånskivor, 

utan valde massiva trägolv för att komma ifrån dessa limskivor med formaldehyd och vem vet 

vad i, så fattade vi inte att de väggskivor som såg ut som grövre kvistskivor också innehöll 

lim - och avgav lukt m.m! Så tyvärr har vi fått sådana i väggarna. Det avgav lukt! Vi har fått 

vädra väldigt mycket. Miljörådgivaren sa bara att det ger sig på en tre år. Jag fattar inte att 

sånt är tillåtet! 

 

Alternativet till plastmatta i badrummet är alltså kakel? Hälsa är en kostnadsfråga ibland..... 

 

Är inte tapeter också av plast många gånger?  

 

Lerfärg var något nytt för mig. 

 
Vi har bott i huset i tre år och renoverar i långsam takt med syfte att återställa huset, som 

renoverats under 1990-talet, till originalmaterial, och med naturliga material. Vårt mål är att 

under 2014 byta alla plastgolv på övre plan till trägolv, vilket en tidigare ägare tagit bort och 

ersatt med plastgolv ovanpå spånskiva i samband med en tilläggsisolering. 

 

Vi valde en svensktillverkad soffa då vi bytte och överdragen är tvättbara. Dock har jag inte 

bett om någon förfrågan ang. om den kan innehålla miljöfarliga ämnen. 
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Redovisning uppdrag 5: Städning 
 
Vårt uppdrag har varit att städa miljövänligt, enligt ”mormors” husmodersknep, som användes 

innan kemikalieindustrin och industrin tog över dominansen av städredskap och produkter. 

Till vår glädje i familjen är vår städning redan till största del av ”mormor style”:  

 
1. Vi använder oftast och framförallt torr mikrofibermopp för dammtorkning av golv. 

Dammsugare används framförallt i farstu och kök.  

2. Vi har också många ”mirakeltrasor” för dammtorkning och våttorkning av ytor. Till köket 

har vi sedan årsskiftet bytt ut våra gamla wettex-disktrasor, till linne-disktrasor, som vi tvättar 

i tvättmaskin när de blir läbbiga.  

3. Vi använder framförallt såpa som rengöringsmedel. Dels Grumme såpa, dels linoljesåpa 

som vår hantverkare ”Klassiska byggnadsvaror” i Hedemora säljer. Den finns i fin 

handpumpsvariant som vi har stående i kök och badrum och kan användas för såväl handtvätt, 

penseltvätt och ytrengöring. Och doftar gott av mandel eller citron.  

 

Redovisning uppdrag 6: Textilier ”Tyg eller otyg” 
 
Ursprungsländer: 

1. BH - Kina  

2. Långbyxa  - Import (Det är märkningen). Annan byxa  - Mac-Mode-com  Wald 

/Rossbach. Betyder det att den är gjord i Tyskland? Eller lär man kolla vidare på deras 

info på nätet?  

3. Stickad tröja i bomull - Kina  

4. Bomullstrosor - Bangladesh  

5. T-shirts, trikå  Esprit - Germany?  

6. Joggingbyxa Puma - Import code 189 53 23  

7. Stickad tröja i lin, Nygårds Anna - Ingen märkning, men troligen tillverkad närmare än 

Kina 

8. Ylletröja Woolpower - Dessa vet jag är gjorda i Östersund, men vet inte riktigt var 

yllet kommer ifrån. (Jag har även strumpor och långkalsonger av deras produktion)  

9. Jackor Didriksson - Kina  

10. Sedan har jag en del kläder av egen design, www.lystform.se, främst i vävt lin. Lin 

köper jag ofta från väveri i Litauen. Lin är mindre tärande än konventionell bomull, 

men jag använder som regel inte eko-lin, (dyrt, svårt att hitta) även om jag med mitt 

företagande har en ambition av Slow Living Fashion. Bra kvalitet, färre plagg. 

 

Barnkläder:  

Märke   Ekomärkning  Tillverkningsland  
Polarn och Pyret  Blandat   Kina/Thailand/Ukraina/Turkiet  

Blingo   100% organic cotton  Turkiet  

Varför Därför  Organic cotton  Framgår ej  

Me and I   ÖkoTex   Portugal  

Kappahl   Nej   Kina  

Lindex   Nej   Kina  

 

https://e-post.naturskyddsforeningen.se/owa/kansli.dalarna@naturskyddsforeningen.se/redir.aspx?C=fd3ff99c2cd94c0a92b74764515feb51&URL=http%3a%2f%2fwww.lystform.se
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Vuxenkläder:  

Märke   Ekomärkning  Tillverkningsland  
People tree  Organic   Indien  

Ideocollection  Organic   Portugal  

Mariedal   Nej   Sverige  

Woolpower  Nej   Sverige 

 

 

Vi tvättar alltid nya kläder innan användning. Min garderob är inte så stor, och förnyas 

sällan. Gärna bra kvalitet, färre plagg.  Jag har t ex några Norgetröjor, en köpt av mig för 20 

år sedan, en ärvd av äldre släkting. Sådana plagg är inget slit och släng.  

 

Min man anser att klädinköp är ett nödvändigt ont, och sliter på dem han har tills jag 

verkligen protesterar. Den lilla byter när han vuxit ur, den större när det är utnött. Fast visst 

har jag även kläder som inte används så ofta. Vi är kanske inte så representativa? Därmed 

inte sagt att vi inte kan ta till oss förbättringar :) 

 

Vi gör utsorteringar ur garderoberna då och då. Det som var helt av ungarnas har vi skänkt 

vidare till familj, sålt secondhand eller gett till insamling. 

Jag brukar laga sånt som blir ok med en lagning, när det inte blir det slänger vi. Även av min 

och min mans garderob görs det utrensningar, men inte lika ofta. Vi delade upp i slängas och 

bortskänkes. Det som är ok kommer till nytta och vi får mer plats! 

 

Att sy om kläder till något nytt händer att jag gör, men inte så ofta nu när ungarna är större. 

Ibland ändrar jag om mina kläder, men oftast har jag sytt dem så som jag vill ha dem från 

början.  

 

Vår princip för klädesinköp är att successivt övergå till enbart ekologiskt märkta kläder eller 

second hand inköp. Exempelvis har Nudie jeans en princip att endast tillverka jeans av 

ekomärkt bomull (men vi har ännu inte köpt några vuxenjeans efter vårt principbeslut).  

 

 

 

 

 

 

 

 


