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Vad vi stoppar i oss och vad vår mat innehåller är 
den största källan till vårt kemikalieintag. 

Genom att välja ekologisk mat minskar du risken 
för att barnen får i sig de bekämpningsmedel som 
kan finnas i konventionellt odlad mat. Det finns 
även andra positiva miljöaspekter med ekologisk 
mat som en högre biologisk mångfald och mindre 
läckage av bekämpningsmedel till naturen. Ur ke-
mikaliesynpunkt är vissa livsmedel viktigare att 
byta ut till ekologiska än andra. Det beror att en 
del grödor besprutas mer än andra. Några sådana 
exempel är vindruvor, bananer, citrusfrukter, po-
tatis och paprika.

En annan viktigt fråga är att använda rätt plast 
i köket eller att byta ut plast mot andra mate-
rial. Vid uppvärmning ökar risken för att ämnen 
frigörs från plastprodukter och hamnar i maten, 
men även matens surhet och fetthalt kan påverka.

Denna gången tar uppdraget upp dessa två delar, 
själva maten och vilka redskap vi använder för att 
tillaga, servera och laga mat. 

Uppdraget innehåller 3 delar:

• inventeringsdel

• frågor om rutiner och materialval att disku-
tera för det vidare arbetet på förskolan

• råd och bakgrundsinformation

Inventeringen av ert nuläge på förskolan görs 
dels för att ni får underlag för vidare diskussioner 
på förskolan och dels för att vi ska kunna få en 
bild av hur det ser ut på förskolorna i kommunen.

Lycka till med uppdraget!

Maten och det vi äter på





Att diskutera på förskolan
Vilka rutiner eller vilken policy ska ni ha på förskolan när det gäller:
1. Mer ekologisk mat på menyn 

Vill ni minska risken för att barnen får i sig kemikalierester - välj ekologisk mat. På det sättet 
bidrar ni också till en produktion som inte sprider kemiska bekämpningsmedel i våra jordar och 
vattendrag.  

2. Köper ni in ekologiska produkter utifrån naturskyddsföreningens prioritering? 
Naturskyddsföreningen rekommenderar att man börjar med att köpa in ekologiska vindruvor, rus-
sin, kaffe, bananer, potatis, mejeriprodukter och kött. 

3. Använd EWG-listan för att välja ekologisk frukt och grönsaker 
Genom att utgå ifrån listan kan du se vilka frukt  och grönsaker som besprutas mest. 

4. Välj svensk frukt och grönsaker om du inte handlar ekologiskt  
Eftersom det är ett kallare klimat i Norden besprutas grödor här mindre än i varmare länder. 

5. Värm utan plast! 
Plast som värms upp läcker mer kemikalier. Undvik därför att värma mat i plast i mikron och ser-
vera helst varm dryck och mat på andra material.  

6. Använd rätt plast i köket eller byt ut plast 
Använd plastguiden för att välja plaster som har mindre skadliga tillsatser. Produkterna ska också 
vara gjorda för livsmedel. Byt gärna ut plast mot rostfritt, trä, glas eller porslin. 

7. Kartong hellre än konserv 
I konservburkar av metall finns ämnet bisfenol A. Det kan störa kroppens hormonsystem och miss-
tänks även kunna störa vår förmåga att få barn. Välj kartong- eller frysförpackning istället. 

8. Välj stekpannor i gjutjärn och stål 
Vid tillverkning av teflon sprids farliga ämnen som i princip aldrig bryts ned. Satsa hellre på gjut-
järn eller stål.  

9. Byt ut plastfolien 
Om det finns PVC-folie i köket, byt den mot polyeten. Använd ännu hellre metalllock över det som 
ska täckas. 

10. Undvik vinylhandskar 
Undvik vinylhandskar vid tillagning av mat. Vinylhandskar är gjorda av PVC och kan innehålla 
stora mängder mjukgörande ftalater som frigörs från materialet vid användning. 

Sammanfatta vad ni kommer fram till för de olika punkterna. Sammanfattningen kan fungera  
som ett underlag till en handlingsplan för att bli en giftfri  förskola. 
Redovisa vad ni kommit fram till inför nästa möte,
måndagen den 2 november.



Inventera nuläget på förskolan
Datum för inventering: 
Namn på förskolan: 
Kontaktperson för förskolan: 

Inventering maten och det vi äter på 
Livsmedel
Andel ekologiska livsmedel som serverats på förskolan i genomsnitt det senaste året  
Ungefär andel, %: _________

Vilka produkter är det som ni främst köper in som ekologiska?  
Mejerivaror ( ), till exempel:  _________
Potatis och rotfrukter ( ), till exempel:  _________
Grönsaker ( ), till exempel:  _________ 
Frukt ( ), till exempel:  _________
Kött och charkprodukter ( ), till exempel:  _________
Mjöl, gryn med mera ( ), till exempel:  _________ 
Övrigt ( ), till exempel:  _________ 

Har ni möjlighet att köpa produkter odlade i Sverige i de fall ni inte kan köpa ekologiska produkter, till 
exempel för frukt och grönsaker? Vilket utbud har leverantörerna?

Köksredskap
Vilka material används för
Kantiner ______________________
Tallrikar______________________
Glas______________________
Bringare ______________________
Serveringsbestick och andra liknande köksredskap ______________________
Om ni har svarat plast, vilken sorts plats är köksredskapen med mera gjorda av?
________________________________________________________________________________________

Används stekpannor, ugnsformar, bakformar med mera med teflonbeläggning? Nej ( ), Ja ( )
Om ja, vilken typ av redskap har ni med teflon och hur mycket används de?



Förpackningar
Vilken typ av förpackningar köper ni främst in livsmedel i? Gör en grov uppskattning:
Kartongförpackningar (ungefär andel, %): _________
Metallkonserver (ungefär andel, %): _________
Glasförpackningar (ungefär andel, %): _________
Plastförpackningar (ungefär andel, %): _________
 
Har ni gjort något för att undvika metallkonserver? 
 
Finns det bra alternativ till metallkonserver inom livsmedelsavtalet?

Förbrukningsmaterial
Används plastfolie av PVC? Nej ( ), Ja ( )
Vilken plasttyp av den plastfolie som ni använder gjord av?

Används engångshandskar av vinyl? Nej ( ), Ja ( )
Om nej, vad är handskarna gjorda av?

Möbler 
Har ni bord med linoleumyta för att dumpa buller? Nej ( ), Ja ( )
Om nej, vilken typ av bordsytor har ni där ni äter? 
 

 



Några fördelar med ekologiska livsmedel

Odling utan kemiska bekämpningsmedel 
Eftersom ekologiska jordbruk inte använder någ-
ra kemikalier i odlingen, minskar risken för att 
du ska få i dig kemikalier genom maten. Om ogräs 
och skadedjur ändå måste bekämpas används 
speciella insekter eller växter, istället för kemiska 
bekämpningsmedel. Genom att handla eko mins-
kar du riskerna för att odlare och deras familjer 
exponeras för gifter. En del av bekämpningsmed-
len är hormonstörande och många är skadliga 
för livet i vattnet. Bekämpningsmedel sprider sig 
till vattendrag i jordbrukslandskapet. På sikt kan 
de även förorena grundvattenet och därmed vårt 
dricksvatten. 

Ekologiskt jordbruk ger större mångfald
Ekologiska gårdar har en bredare och rikare 
biologisk mångfald än konventionella gårdar. I 
den ekologiska odlingen finns till exempel mer 
blommande ogräs, fler pollinerande insekter och 
fåglar. 

Djuromsorg och ekologiskt foder
Den ekologiska grisen har möjlighet att gå ute 
och böka året om. Den ekologiska kossan rör sig 

Med ekologisk mat slipper barnen bekämpningsmedelsrester i maten, samtidigt minskar 
spridningen av farliga bekämpningsmedel i miljön. Boskapsdjuren har större möjlighet att vis-
tas i sina naturliga miljöer och ha sitt normala beteende. Med mindre mängd kött, som oftast 
är hälsomässigt bättre, behöver inte kostnaden för mer ekologiskt öka.

fritt på ängarna under en stor del av året. Hon 
får vara för sig själv när hon ska kalva och kalven 
får vara med sin mamma den första tiden. Detta 
gäller framförallt KRAV-uppfödda djur. Fodret till 
djuren är ekologiskt. 

Bättre jordkvalitet
Den ekologiska bonden ger växterna och marken 
stallgödsel och nedbrukade växtrester. Det för-
bättrar jordkvalitén och gynnar livet i marken. 
Dessutom odlar den ekologiska bonden mer klö-
ver och gräs som stabiliserar jorden och ger mull. 

Få syntetiska tillsatser
Ekologisk mat får inte produceras med hjälp av 
artificiellt framtagna tillsatser och färgämnen. Av 
de tillsatser som är godkända inom EU är det en-
dast ett fåtal tillsatser som får användas i KRAV-
mat, och då bara om de verkligen behövs. 



Märkning av ekologiska livsmedel

Orden ”ekologisk” eller ”organic” på en matvara 
är en garanti för att maten är ekologisk. Det beror 
på att begreppet är namnskyddat för livsmedel 
inom EU. Företag bryter mot lagen om de slirar 
med begreppet. 

De vanligaste ekomärkningarna är KRAV och 
EU-ekologiskt. För fiskprodukter finns även en 
märkning som heter MSC (marine stewardship 
council). 

KRAV
KRAV är en svensk miljömärkning för ekologisk  
mat. KRAV-märket visar att en vara är produce-
rad på ekologisk grund med höga krav på djur-
omsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. 
Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller 
KRAV:s regler. Det kontrolleras minst en gång 
varje år. 

EU-ekologiskt
EU har också en miljömärkning för ekologiska 

livsmedel. Även denna märkning garanterar en 
ekologisk produktion av livsmedlet.  

Skillnader mellan märkningarna
Det skiljer mellan vad som ingår i märkningen. 
KRAV har fler regler jämfört med EU-ekologisk. 
Här är några exempel:

• Djurens välfärd prioriteras hårdare. Exempel: 
Grisar får beta och det finns regler för hur 
slakten ska gå till.

• Miljöfördelarna är fler. Exempelvis ska före-
taget ha en miljöpolicy och det ska finnas 
beväxta, ogödslade zoner mot vattendrag för 
att minska risken för läckage av växtnäring.

• Klimataspekter tas upp i större utsträckning. 
Exempel: KRAV-anslutna växthusodlare tar 
särskild hänsyn till klimatet.

• Regler för socialt ansvar finns. Exempel:  
Arbetstagarna ska kunna organisera sig.

• Även butiker och restaurang kan KRAV-certi-
fiera sig.



Ekonomi gör oftast att det är svårt att byta ut alla 
livsmedel till ekologiska. Här är Naturskyddsför-
eningens rekommendation om vilka fem livsmed-
el som är viktigast att byta ut till ekologiska.

• Kaffe 
På kaffeplantager används flera giftiga kemis-
ka bekämpningsmedel. De skadar natur, djur 
och människor. Välj ekologiskt kaffe, det gör 
stor skillnad för alla inblandade. 

• Bananer och vindruvor 
Detta är två frukter som är riktigt hårt be-
sprutade. På bananodlingar används miljö-
farliga bekämpningsmedel som kan ge arbe-
tarna och deras barn nervskador.  
Vindruvor, med sina tunna skal, kan innehålla 
rester av flera kemiska bekämpningsmedel. I 
ett EU-stickprov på ett paket vindruvor hit-
tades till exempel rester av 26 olika bekämp-
ningsmedel. 

Råd  utbyte av produkter till ekologiska livsmedel

• Välj i första hand ekologiska livsmedel
• Välj utifrån hur mycket olika grödor sprutas
• Välj också utifrån de produktgrupper som kostenheten upphandlat ekologiska alternativ för
• Om ni inte kan välja ekologiska grönsaker och frukt, välj svenskodlade produkter

• Mejeriprodukter 
Ekologiska merjeriprodukter bidrar till friska-
re vatten, mindre gifter och att fler fåglar och 
blommor trivs. Ekokossorna mumsar mest på 
växter från den egna gården, istället för hårt 
besprutat foder från andra sidan jordklotet.  

• Kött 
Vill du ha kött från gladare djur? Välj eko. På 
köpet får du samma viktiga miljöfördelar som 
när du köper de ekologiska mejerivarorna. 
Finns inte ekologiskt så är svenskt natur- 
beteskött också bra. Ur klimatsynpunkt är det 
även bra att äta mindre kött överhuvudtaget. 

• Potatis 
Visste du att det finns bekämpningsmedel i 
nästan alla svenska vatten? Genom att välja 
ekologiskt sprids mindre gifter i vår natur. 
Potatisen är en av de grödor som besprutas 
mest i Sverige.

Fem viktiga livsmedel att byta ut



Välj utifrån hur mycket olika grödor sprutas

Bekämpningsmedel används för att hålla skade-
djur och ogräs borta i alla delar av världen, för att 
maximera skörden. Amerikanska konsumentgui-
den, EWG, har tagit fram två listor på frukter och 
grönt.  En lista över de produkter som innehåller 
mest bekämpningsmedel, och en på de med minst 
bekämpningsmedel.

Ekologiska livsmedel är såklart att föredra. Om 
det är för dyrt att ersätta alla livsmedel med eko-
logiska alternativ finns här en prioriteringslista 
över vilka produkter som är viktigast att satsa på. 
Det är framförallt frukt och grönt som innehåller 
högre halter av bekämpningsmedel. Byt i första 
hand ut dem som är hårt besprutade. 

Varor som är hårt 
besprutade

Varor som är mindre 
besprutade

Äpplen Lök
Selleri Majs

Paprika Ananas
Körsbärstomater Avokado

Persika Vitkål
Jordgubbar Blomkål
Nektariner Sockerärtor

Vindruvor (russin, vin) Sparris
Spenat Mango
Sallad Aubergine
Gurka Kiwi
Potatis Cantaloupmelon

Blåbär (odlade) Sötpotatis
Grönkål Grapefrukt
Banan Vattenmelon
Citron Champinjoner

Listan bygger på information från  
Environmental Working Group (EWG)

Generellt sett behövs mindre bekämpningsme-
del i kalla klimat än i varma. Grödor från Sverige 
är därför många gånger mindre besprutade än 
importerade varor. Svenskodlad mat är därför 
ett bättre val än konventionellt odlad mat från 
varmare länder. Angrepp på potatis är däremot 
väldigt vanligt även här. Det gör att potatis är en 
av de mest besprutade grödorna i Sverige.  

Bland importerade varor är framförallt vindruvor, 
bananer och citroner tungt besprutade. Apelsiner 
är ofta behandlade med antimögelmedel för att 
frukten inte ska börja mögla. 

Bekämpningsmedlen som används till bananer 
och citroner sitter mestadels i skalen, vilket de 
flesta plockar bort. Det största problemet med 
bananer infinner sig vid odlingen. På en yta 
motsvarande två fotbollsplaner för bananodling 
används cirka 50 kg bekämpningsmedel varje år. 
Det påverkar både dem som arbetar i odlingen 
och miljön runt omkring.



Plastbanta i köket - hur viktigt är det?

Det är vanligt att man börjar med att fokusera på 
olika plastprodukter när man ska göra sin omgiv-
ning mer kemikaliesmart. Det beror på att många 
skadliga ämnen används vid tillverkning av plast. 
De kan vara där för att exempelvis ge plasten sin 
form, stabilitet eller brandhärdighet. Dessa till-
satsämnena kan sedan lämna plasten under hela 
dess livslängd. 

Värme och fett kan göra så att plasten läcker mer 
kemikalier. Plast och varm mat är därför ofta en 
dålig kombination. Studier visar på att kemikalier 
i plast migrerar över till livsmedel, i kombination 
med värme. Därför är det framförallt viktigt att se 
över användningen av plastprodukter i kombina-
tion med varma livsmedel.

Hur skadligt är det? 
De flesta plastkemikalier har forskarna inte 
studerat alls, så det är svårt att veta hur farligt 
det kan vara. Till exempel har man sett att plast-
nappflaskor släpper ifrån sig upp mot 30 olika 
plastkemikalier till vällingen. Ett fåtal av dessa 
kemikalier har man gjort studier på – och vissa 
har friskrivits medan andra har faroklassats. 
Naturskyddsföreningens rekommendation till 
konsumenter är att du ska vara medveten om att 
plastprodukter släpper plastkemikalier till livs-
medlen, i kontakt med värme. Sedan får du själv 
ta ställning till hur du vill göra med produkterna 
och hur mycket du vill plastbanta.

När det gäller barn är det bra att vara extra för-
siktig tills vi har mer kunskap.



Använd rätt plast i köket  
eller byt mot andra material
Vid uppvärmning ökar risken för att ämnen 
frigörs från plastprodukter och hamnar i maten, 
men även matens surhet och fetthalt kan påverka. 
Därför är det mindre riskfyllt att använda en 
plastmugg till kallt vatten än till exempelvis en 
varm tomatsoppa. 

Det är viktigt att undvika eller använda rätt sorts 
plast i kombination med feta livsmedel som lax, 
fettbaserade såser eller feta mejeriprodukter som 
ost. Vill du fördjupa dig kan du läsa mer på Livs-
medelsverkets hemsida.

Några material som kan användas istället för 
plast är:
• glas, 
• porslin/lättviktsporslin, 
• rostfritt stål eller 
• trä.

Observera att det alltid är viktigt att materialet är 
avsett för att komma i kontakt med livsmedel. Det 
finns inte några hygienregler som säger att trä 
inte får användas. Det beror snarare på hur slitet 
materialet är. Även plast blir ohygieniskt när det 
är repigt.

I köket finns även arbetsmiljöaspekter att ta 
hänsyn till. Det gäller främst tunga lyft och buller. 
Därför föredrar många en plastservis när det är 
stora volymer som ska hanteras. Med tanke på att 
små barn är känsligast är det viktigast att prio-
ritera andra material än plast där jämfört med i 
skolorna. 

Råd  utbyte av plastartiklar i köket

• Använd rätt plast i köket eller byt mot andra material
• Prioritera att byta ut plast som används till varm mat

Byt ut plast i köket

För att  minska buller och slammer under måltid 
kan ni är att låta barnen äta i omgångar i mindre 
grupper. Ett alternativ är även att välja bord med 
linoleumyta överst när det är dags att byta mat-
bord. Tunga lyft kan minskas genom att använda 
vagnar med vilka disken lätt kan skjutas direkt in 
i och ut ur maskinen (om industridiskmaskin).

Värm inte i plast 
Vid upphettning kan farliga ämnen frigöras från 
många plaster och hamna i maten. Värm, laga, 
förvara och ät också gärna mat på porslin, glas 
eller rostfritt. Använder du plastprodukter, se till 
att de är godkända för livsmedel. De ska då ha en  
symbol med ett glas och en gaffel och en symbol 
av en mikrovågsugn.

Ersätt köksredskap av plast

Inom EU har man upptäckt flera fall där skadliga 
ämnen från framför allt svarta köksredskap av 
polyamidplast (PA), läckt ut i livsmedel. I köks-
redskap har även det förbjudna ämnet anilin hit-
tats. Anilin misstänks kunna skada arvsanlagen 
och på sikt öka risken för cancer. Hur mycket av 
ämnet som läcker ut, när man lagar mat beror på 
hur redskapen används. Hög temperatur, lång-
varig användning, feta livsmedel och fett ökar 
risken för att anilin ska föras över till livsmedlet 
som kommer i kontakt med redskapen.  
Välj därför i första hand köksredskap 
 av trä eller rostfritt.



Välj rätt förbrukningsartiklar i köket
När handskar används i köket ska de vara av 
nitril eller polyeten. Vinylhandskar kan innehålla 
hormonstörande ftalater och latexhandskar kan 
framkalla allergi. Ftalaterna kan överföras till 
maten vid kontakt, men även till användaren av 
handskarna. Det bästa alternativet är att helt en-
kelt vara noggrann med handhygienen och endast 
använda handskar om absolut nödvändigt (såsom 
om man har sår på händerna, eller dylikt). Som 
lite tjockare diskhandskar kan gummi- eller ne-
oprenhandskar fungera. Observera att handskar 
som används i köket ska vara avsedda för kontakt 
med livsmedel.

Plastfolie som köps in ska vara av polyeten (PE) och 
inte PVC.

Undvik metallkonserver 
På insidan av metallkonserver finns ofta en tunn 
ytbehandling som kan innehålla det hormon-
störande ämnet bisfenol. Bisfenol A riskerar att 
överföras till maten. Välj om möjligt färsk mat 
eller andra förpackningstyper och konserverings-
former som:
• Kartongförpackningar till exempel för kros-

sade tomater

• Frysta varor till exempel för majs och ärtor
• Torrvaror som kan blötläggas till exempel 

kikärtor och bönor
 
Tänk på att inte förvara rester i öppnade kon-
servburkar. Tenn kan lösas ut och ge magbesvär. 
Förvara istället maten i ett annat kärl.

Undvik non-stick-beläggning
Undvik non-stick-beläggning, exempelvis Teflon. 
Teflon är väldigt vanligt i stekpannor, men före-
kommer också i grytor och ugnssäkra formar. 
Teflon är ett ett varumärke och tillverkas av 
polytetrafluoreten (PTFE), som är en fluorplast. 
Det är de perfluorerande ämnena som gör teflon 
så halt och behändigt, men dessa ämnen binder 
till kroppens proteiner, sprids i miljön och finns 
kvar under mycket lång tid. Vissa av dessa äm-
nena är hormonstörande. Det ska normalt sett 
vara mycket små halter som släpper från teflonet 
till maten, men det finns alltid en risk. Använd 
inte teflon om det blivit repigt. Kunskapsläget 
kring hur materialen kan påverka barnen direkt 
är oklart, men försiktighetsprincipen bör tilläm-
pas. Produkter som kan ha non-stickbeläggning 
men där det finns fullgoda alternativ i exempelvis 
rostfritt stål är:

• Stekpannor
• Kastruller
• Kantiner
• Bakformar och plåtar

Råd för hantering av livsmedel i köket

• Välj PVC-fria förbrukningsartiklar
• Undvik metallkonserver
• Undvik non-stick-beläggningar

Mer att tänka på i köket



Att checka av inför inköp av köksredskap 
• Vad är det som ska köpas in och varför? 
• Finns varan i annat material än plast: glas, 

porslin, trä eller rostfritt? 
• Dryck – välj alltid vanliga glas i första hand. 

Om barnet inte kan dricka ur vanliga glas och 
måste ha pipmugg – välj en mugg av PP plast 
och var noga med att den märkt för att vara 
godkänd för livsmedel. Dessa symboler gäller: 

  

• Tallrikar – välj om möjligt porslin. Idag finns 
lättviktsporslin som underlättar för barnen 
och minskar belastningen vid tunga lyft 

• Undvik att köpa teflon, plastverktyg, muggar 
och tallrikar i plast och melamin. Stekpannor i 
gjutjärn och rostfria grytor är bättre alternativ 

Att tänka på när du väljer ur Menigokatalogen: 
• Det finns mycket varor av polykarbonat plast i 

katalogen. Undvik denna plast så långt det går. 

Checklista för inköp till förskolekök

Den här checklistan kan användas av dig som ansvarar för inköp till köksdelen på er förskola. Använd 
den gärna då du ska köpa in köksredskap, tallrikar, glas, kantiner och karaffer med mera. Gå igenom 
punkterna innan du gör din beställning. Har du frågor om olika materialval är det också bra att bolla 
dem internt inom kostenheten till exempel med tanke på arbetsmiljöaspekter.

Vanligt påträffad i köken som: 
• Kantiner - välj polypropen eller rostfritt 
• Karaffer - välj glas eller rostfritt 
• Plastglas - välj glas 
• Plasttallrikar - välj porslin 
• Det är också vanligt förekommande med 

spaghettislevar och andra typer av serve-
ringsbestick i plast. Dessa används ofta i varm 
mat vilket ökar risken för att ämnen lämnar 
materialet. Samtliga serveringsbestick finns i 
rostfritt. Välj rostfritt!

Att tänka på inför inköp av handskar 
• Vilken typ av handske använder vi idag?  

Varför? 
• Vinylhandskar är av PVC och innehåller  

mjukgörare. 
• Välj Nitrilhandskar i första hand 
• Vid allergiska besvär, välj annan handske men 

var noga med att den är fri från ftalater. 



Bättre och sämre plast

Ett plastmaterial består oftast av en så kallad 
polymer och olika tillsatser. En polymer är upp-
byggd av en lång kedja av likadana molekyler, 
monomerer, till exempel eten, vinylklorid eller 
styren. Tillsatserna, till exempel mjukgörare, sta-
bilisatorer, antistatmedel och färgämnen, används 
för att påverka plastens egenskaper eller för att  
underlätta vid tillverkningen av plast.

Våra vanligaste plaster

Polyeten (PE)

Polyeten är den mest använda hushållsplasten i 
dag. Den används i plastpåsar, bärkassar, plast-
film och i mjuka burkar och hinkar. Den släpper 
dåligt igenom fukt men aromer och gaser passe-
rar lätt igenom plasten.

Polypropen (PP)

Polypropen används till brödförpackningar och 
burkar, men förekommer också i mikrovågsför-
packningar. Denna plast tål högre temperaturer 
än polyeten men i övrigt har de liknande egenska-
per.

Polystyren (PS)

Polystyren förekommer i engångsserviser, yog-
hurtförpackningar och engångsburkar för salla-
der och liknande. Den används även i ”uppblåst” 
expanderad form – alltså cellplast eller frigolit – i 
tråg för kött- och charkuterivaror. Denna plast har 
förhållandevis dålig fukttäthet.

Polyvinylklorid (PVC)

PVC används framför allt som plastfilm till kött, 
frukt, grönsaker vid butiksinpackning samt i viss 
mån också i flaskor för vatten och andra drycker.

Polyester (polyetylentereftalat, PET)

PET används mest i olika flaskor för drycker eller 
flytande livsmedel. PET med andra egenskaper 
används i mikrovågsförpackningar och förpack-
ningar gjorda för att användas i ugn. PET är gas-
tätt och relativt aromtätt.

Polykarbonat (PC)

Polykarbonat är en mycket stöt- och slagtålig 
plast. Den används bland annat till produkter 
som behöver vara hållbara, genomskinliga och 
tåla hög värme, som nappflaskor eller som åter-
användningsflaskor för exempelvis dricksvatten.

Polyamid (nylon)

Polyamid används ofta i olika köksredskap, till 
exempel svarta slevar, pastaredskap och vispar, 
som ska tåla temperaturer upp emot 200°C.

Polytetrafluoreten (PTFE, kallas ofta teflon)

Teflon används som beläggning i kokkärl, stek-
kärl och på plåtar eller formar för bakning och 
liknande. Materialet används därför att det klarar 
värme upp till 250–300°C och är motståndskraf-
tigt mot kemiska angrepp. När man steker är 
temperaturen omkring 200°C.



Miniguide över plastmärkning

Siffra i triangel ur  
återvinningssynpunkt

01 02 03 04 05 06 07

Plasttyp PET PE-HD PVC PE-LD PP PS *
Riskbedömning Låg risk 

om den 
inte upp-

hettas

Låg risk 
om den 

inte upp-
hettas

Undvik 
inne- 
hål-

ler ofta 
mjuk- 
görare 
som är 
farliga!

Låg risk 
om den 

inte upp-
hettas

Låg risk Undvik 
Kan 

innehålla 
poly- 

styren 
som kan 
läcka till 

livs- 
medel.

Undvik 
helst! Kan 

bland 
annat 

innehålla 
bisfenol 
om det 
är poly-

karbonat-
plast.

  * andra plaster; till exempel polykarbonat (PC)

Vilken plast är ok att använda i förpackningar?

Märkningen med ”glas och gaffel”-symbolen eller 
orden ”till livsmedel” används på alla plastmateri-
al som är säkra att använda till mat. Återvinnings-
symboler, till exempel en triangel med siffra inuti, 
anger huvudplasten i produkten.  

I dag är alla ämnen för att tillverka plast regle-

rade i EU:s regelverk. För många av dessa ämnen 
finns särskilda gränsvärden, en del mycket låga. 
Inom EU måste alla livsmedelsförpackningar av 
plast till exempel uppfylla krav på hur mycket 
av ämnet som får vandra över till livsmedlet, så 
kallad migration. Vissa ämnen får inte finnas i 
matförpackningar överhuvudtaget, till exempel 
vinylklorid och akrylnitril.



Polykarbonat (PC)
Polykarbonat är en hård och ofta genomskinlig
plast som är vanlig i köket i exempelvis tillbring-
are och plastglas. För att tillverka polykarbonat-
plast används ett hormonstörande ämne som he-
ter bisfenol A. Hur mycket bisfenol A som läcker 
ut från husgerådet beror på olika omständigheter. 
Det kan skilja sig i kvalitet från produkt till pro-
dukt och en gammal och repig plastservis läcker 
sannolikt också mer än en intakt. Om maten är 
varm, sur och/eller fet ökar risken att bisfenol A 
lossnar.

Undvik varor av polykarbonat i kombination med
mat, detta är särskilt viktigt när det gäller varm
mat.
Att identifiera polykarbonat:
• Är varan tydligt märkt med ett PC kan man 

vara säker.
• PC-produkter kan ibland vara märkta med en
• 7:a men då den siffran betyder ”övriga plas-

ter”,  så kan man inte vara säker på vad det är 
för plast.

• Genomskinliga plastmuggar och tillbringare 
av hård plast med bara en 7:a under är sanno-
likt gjorda av polykarbonat.

Lite mer om Bisfenol A 
Bisfenol A används framför allt för att tillverka 
polykarbonat- och epoxiplaster. Polykarbonat-
plast används bland annat i CD- och DVD-skivor 
och tandfyllningsmaterial, det kan också använ-
das i plastflaskor och matlådor. Epoxiplast kan 
användas i elektronik, byggmaterial, i lim, som 
skyddande lack i konserv- och läskburkar samt 
vid renovering av vatten- och avloppsrör. 

Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som 
påträffas i nästan alla urin- och blodprover från 
människor. Det tyder på att de flesta av oss hela 
tiden får i oss låga doser av ämnet. Det sker 
främst genom mat och dryck som varit i kontakt 
med polykarbonatplast eller epoxi eftersom res-
ter av bisfenol A kan läcka från materialen.

Bisfenol A är förbjudet i nappflaskor i hela EU. 
Sverige har ett eget förbud mot bisfenol A i mat-
förpackningar för barn upp till tre år. 
European Food Safety Authority (EFSA) beräkna-
de 2006 ett tolerabelt dagligt intag (TDI) för BPA, 
vilket är 50 µg BPA/kg kroppsvikt och dag. TDI 
är den beräknade högsta mängd av ett ämne som 
en person kan inta dagligen under hela sin livstid 
utan hälsorisk.

Debatten kring effekterna av  exponering av låga 
doser av BPA har dock lett till att TDI-värdet för 
BPA har ifrågasatts. Störd utveckling av hjärnan, 
beteende och reproduktionsorgan, samt ökad risk 
för fetma och cancer efter exponering i fosterlivet 
är några effekter som har rapporterats i djurför-
sök. Det behövs mer forskning för att kunna dra 
tydliga slutsatser om effekter på människor.



Läs mer på:
Livsmedelsverkets hemsida: 
www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-inne-
hall/tillagning-hygien-forpackningar/forpack-
ningar/plast/

Naturskyddsföreningens Rapport
Operation Giftfri Förskola
– Tips till förskolor och föräldrar

Naturskyddsföreningens rapport ”Allt du (inte) 
vill veta om plast” 

Makt, plast och våra barn
Ethel Forsberg



Lycka till! 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen


