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Uppdraget tar upp: 
• möbel
•  textil
• byggmaterial

Möbler är en ganska stor investering som ska 
hålla länge. Därför är det viktigt att köpa bra 
möbler när nya ska köpas in. Mindre bra möbler 
behöver på sikt fasas ut. 

Mängden plast inomhus påverkar inomhusluf-
ten, och många sovmadrasser och möbler som är 
stoppade innehåller plast i form av skumgummi. 
Åldern på möblerna är viktig eftersom äldre 
möbler kan innehålla kemikalier som idag är 
förbjudna att använda. Äldre stoppade möbler 
kan innehålla kemikalier som idag är reglerade, 
till exempel vissa bromerade flamskyddsmedel. 
Antalet stoppade möbler kan påverka mängden 
flamskyddsmedel som kan finnas i luften. 

Till sist ingår också en del om själva byggnaden. 
Eftersom byggmaterial, färg med mera täcker 
stora ytor och finns kvar under lång tid är det 
extra viktigt att välja rätt material. Det gäller dels 

vid nybyggnad men också om det finns material 
som är viktiga att byta ut i samband med renove-
ring. Här har ni som förskolepedagoger mindre 
möjligheter att påverka val jämfört med inred-
ning som ni själva köper in. Därför fokuserar 
byggnadsdelen av uppdraget mest på inventering. 
Även C4 teknik medverkar på föreläsningen med 
Sunda Hus och vi får information om vilka miljö-
krav projektavdelningen ställer.

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 förskolor i kommunen.

Lycka till med uppdraget!

Sunda byggmaterial och möbelval





Att diskutera på förskolan
Vilka rutiner eller vilken policy ska ni ha på förskolan när det gäller:
1. Materialval vid möbelinköp? 

Vilka rutiner har ni för möbelinköp på förskolan? Vilka material väljer ni? Det är bra att i första 
hand välja rena trämöbler istället för plast eller sammansatta material. 

2. Hur gamla är soffor och andra stoppade möbler? 
Äldre soffor och fåtöljer med stoppning kan innehålla flamskyddsmedel och ftalater som idag är 
förbjudna att användas för barnprodukter. Det är därför viktigt att uppskatta åldern på sådana 
möbler/inredning och se över vad som behöver bytas ut på sikt. 

3. Fasa ut gamla sovmadrasser och lekkuddar 
Använder ni skumgummimadrasser och lekkuddar med plastöverdrag på era avdelningar? Hur 
gamla är de i så fall? Hur mycket används de? Har ni möjlighet att på sikt fasa ut dem? 

4. Välj gärna bord med ljuddämpande ytor 
När ni väljer ljuddämpande bord, välj i första hand träbord med linoleumyta på bordsskivan. 

5. Förvara sunt 
Se över vilka material ni använder för förvaringsboxar. Om det är mycket plastlådor, se över vilken 
sorts plast det är och om det finns andra material som också går att använda. 

6. Välj sunda mattor  
Välj gärna mattor av naturmaterial. undvik mattor som är gummerade undertill, väv är ett bättre 
alternativ.  

7. Satsa på giftfria textilier 
Välj textilier som har låg miljöpåverkan. Det kan till exempel vara miljömärkta textiler eller materi-
al som ull, lin och hampa. Ull har ett naturligt flamskydd och är smutsavvisande. Ulltyger är därför 
ett bra val som möbeltyg. Ett alternativ är också tyg som går att ta av och tvätta.  

8. Inventera vilka golvmaterial som finns i era lokaler 
Inventera vad som finns och uppskatta gärna ålder i de fall ni har plast/PVC-golv. Vilka golvmate-
rial finns i olika rum? I vilken typ av rum finns plastgolven? 

9. Inventera vilka väggmaterial ni har 
Vilka material har ni på väggarna? Är de målade, vilken typ av tapet eller väv har använts? Finns 
det andra stora ytor som är viktiga att tänka på? 

10.  Inventera vilka vattenblandare ni har till vattenkranarna.  
Notera märke om det syns och uppskatta framförallt åldern. De senaste fyra åren har det kommit 
blandare utan bly, men det är fortfarande vanligt.  
Spola gärna extra när ni ska hälla upp dricksvatten.

Sammanfatta vad ni kommer fram till för de olika punkterna 
och redovisa vad ni kommit fram till.



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

Byggmaterial 
Byggnad invändigt:
Golvmaterial
Golvytor (ange antal rum med); klinker: ______ trä: ______ linoleum: ______ plast: ______
Om ni har plastgolv, vilken ålder är det då på golven?_____________________________________
I vilken typ av rum finns plastgolven (lekrum, våtrum)? _____________________________________

Väggar
Väggytor (ange antal rum); tapet:_____ väv+målad:______ målad:______ trä:______ plast:______
Våtrum/toaletter (ange antal rum); plast: ______ klinker: ______ väv+målad :______ 
Finns det andra stora ytor av plast, till exempel skjutdörrar/rumsavdelare? ______________

Vattenkranar
Antal vattenkranar på förskolan: _____
Vilken ålder är det på vattenkranar(blandare) och vilka fabrikat är det? ___________________________________
______________________________

Möbler/inredning
Vilka material används för möbler/inredning: trä ( ), plast ( )
Om plast, ange antal plastmöbler: __________ Ungefärlig ålder: ______________
Soffor; antal ________ ungefär från vilket år?:_________________________
Om tyg, vilket: syntet ( ), bomull ( ), antal:_____________________________________
Om soffor i fuskskinn/konstläder, antal:______
Stoppade stolar/fåtöljer: i textil ( ), annat material: _______________________
Antal________ Ungefär från år: ___________________________________

Har ni bord med ljuddämpande material: Nej ( ), Ja ( ) antal: ________
Om ja, av vilket material? PVC-plast ( ), laminat ( ), linoleum ( ),  
annat material ( ), skriv vad:_________________



Plastbackar: ca antal per rum:___________________________
Totalt antal plastbackar: _______ Plasttyp (nr): ______ ca ålder:___________

Textilier
Mattor; antal i textil______ antal i plast_______
Ca ålder på mattor: ________________________________________________________
Beläggning under mattor; antal med textil________ antal med gummi/plast__________
Hängande textilier/gardiner: Nej ( ), Ja ( ),
Om ja, ca yta, m2___________________________________________________________

Tvättas alltid nya textilier innan användning? Nej ( ), Ja ( ).

Lekkuddar och sovmadrasser
Har ni lekkuddar/byggkuddar i skumgummi: Nej ( ), Ja ( )
Om ja, ca ålder: ________ Totalt antal:___________
Yta på kuddar (antal av varje): PVC:_____ Polyuretan: _____ Smutsavvisande tyg:_____  
Avtagbart tyg som kan tvättas:_____ 
Om annat, vad:______________________________

Sovmadrasser med plastöverdrag: Nej ( ), Ja ( )
Om ja, antal________ Ungefär från år_________________
Hur mycket används madrasserna? _________________________________________________________________
Har ni andra alternativ till sovmadrasser _________________________________________________________________

Finns det andra saker i skumgummi (liggunderlag inne, byggklossar, pusselmattor): Nej ( ), Ja ( ), Om 
ja, antal:_____

Filtar: Nej ( ); Ja ( ), antal:_____ Material: Fleece ( ), Bomull ( ), Ull ( ), annat: _____________

Annat du vill notera:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



Möbler med träskivor, så som plywood och spån-
skivor, kan innehålla höga halter formaldehyd. 
Det är limmet i skivorna som avger den färglösa 
gasen. Formaldehyd har visat sig vara cancer-
framkallande medan flamskyddsmedel har olika 
effekter beroende på vilket medel som har an-
vänts. Välj i första hand möbler i solitt trä.

Möbler

Övergripande råd om möbler

Rekommendation över möbler att behålla

• Nytillverkade möbler och om möjligt, utan flamskyddsmedel.
• Möbler som är miljömärkta.
• Möbler som inte är stoppade eller som har avtagbar och tvättbar klädsel  

eller lösa dynor som är tvättbara.

Möbler att fasa ut 
• Byt på sikt ut möbler med tyg och/eller stoppning från 70- till 80-talet.
• Se över sovmadrasserna och rensa successivt ut gamla madrasser med nya.  

Välj miljömärkta madrasser eller annat alternativ

Bord
• Välj ljuddämpande bord med linoleumskikt.

För att hålla ljudnivån nere på våra förskolor är 
det mycket vanligt med ljuddämpande bord. Här 
finns både bra och dåliga alternativ. Ibland består 
den ljuddämpande skivan på bordet av PVC plast, 
vilket troligtvis innehåller höga halter av ftalater. 
Många bord har däremot linoleum som det ljud-
dämpande skiktet, vilket är ett betydligt bättre 
alternativ. Det finns bord med miljömärkt linole-
umskikt.

Bord med  
ljuddämpande  
linoleumyta.



Soffor och fåtöljer

Soffor, fåtöljer och sittkuddar kan bestå av många 
olika material. Vissa är bättre än andra.
Möbler med smutsavvisande textil är lättskötta, 
men de innehåller i de flesta fall perflourerade 
ämnen. Dessa ämnen har en smuts- och vattenav-
stötande funktion. Tyvärr misstänks dessa ämnen 
kunna orsaka skada på nervsystemet, och de är 
dessutom mycket långlivade och stannar kvar i 
kropp och miljö under många år.

Möbler i konstskinn är ofta plastbaserade och 
kan innehålla stor andel av mjukgörande ftalater, 
en grupp kemikalier som misstänks vara hor-
monstörande.

Stoppningen i soffor och fåtöljer kan innehålla 
höga halter av kemikalier, framför allt  flam-
skyddsmedel. Dessa ämnesgrupper förekom-

mer ofta både i stoppning av skumgummi och i 
textilien. Bromerade flamskyddsmedel är mest 
omdiskuterade och är mycket långlivade och 
ansamlas i kroppens fettvävnad. Undvik framfö-
rallt soffor från 70- och 80-talet då stora mäng-
der flamskyddsmedel var vanligt i stoppningen. 
Flera av de flamskyddsmedel som användes då 
var bromerade och flera är idag förbjudna. Äldre 
soffor med skumgummi kan även innehålla andra 
ämnen som inte är hälsosamma, till exempel bly.

Det lättaste sättet att minimera risken för expo-
nering av kemikalier är att välja en miljömärkt 
möbel. Det är också bra att välja en möbel med 
avtagbar textil. Eftersom textilen går att ta av 
och tvätta kan möbeln hållas ren, samtidigt som 
mycket av de tillsatta kemikalierna i textilen tvät-
tas ur. 

• Vid nyinköp välj gärna möbler med avtagbar och tvättbar klädsel eller lösa dynor som är 
tvättbara. 

• Byt på sikt ut äldre soffor och andra stoppade möbler med textilklädsel från 70- och 80-talet. 
De innehåller sannolikt bromerade flamskyddsmedel, som idag är förbjudna.

Exempel på lekkudde med avtagbart tygöverdrag.



Sovmadrasser och lekkuddar av skumgummi

Sov/vilmadrasser har en stor kontaktyta mot 
barnens kropp och därför är det särskilt viktigt 
att de består av sunda material. På förskolor är 
det vanligt med sovmadrasser av skummgummi 
med plastöverdrag. Det är också vanligt att mad-
rasserna är mer än 10 år gamla. Äldre madrasser 
innehåller sannolikt flamskyddsmedel som idag 
är förbjudna. Skumgummit kan även innehålla 
bly. Överdragen är oftast i PVC plast och kan, om 
de är gamla, innehålla de sex ftalaterna som är 
förbjudna idag. 

Gamla madrasser och lekkuddar bör på sikt ren-
sas bort och ersättas med nya. En del förskolor 
använder andra alternativ eller  sover ute i vagn. 
Köp gärna yogamattor av ull eller tjocka filtar av 
ull eller bomull, istället för madrasser. Det finns 
alternativa madrasser med bomullsvadd eller po-

lyestervadd. Polyestervadd går att tvätta i maskin, 
vilket gör att plastöverdrag inte behövs. 
Välj madrassöverdrag utan PVC-plast. Välj istället 
överdrag med avtagbart och tvättbart tyg eller av 
plast som polyeten (PE), polypropen (PP) eller 
polyuretan (PUR).

I en undersökning som Naturskyddsföreningen 
gjorde på förskolor hade cirka 60 % av försko-
lorna lekkuddar eller byggkuddar av skumgum-
mimaterial. De vanligaste överdragsmaterialen 
var konstskinn (samma sak som galon och PVC), 
smutsavstötande tyg och bomull. Det är vanligt 
att kuddar är gamla, till exempel 20 år och äldre. 
Även dessa bör sikt bytas ut eftersom de kan 
innehålla samma ämnen som gamla sovmadras-
ser.

Vanliga sovmadrasser med plastöverdrag.

• Vid nyinköp välj sovmadrasser utan halogenerade flamskyddsmedel och överdrag utan PVC. 
• Byt på sikt ut äldre sovmadrasser och lekkuddar. De innehåller sannolikt bromerade flam-

skyddsmedel.



Det är vanligt att mattor på förskolor har gum-
mering på undersidan. Gummeringen minskar 
halkrisken, men kan innehålla bromerade flam-
skyddsmedel. Idag finns det alternativ till mat-
tor med gummering. Välj  en matta med väv på 
undersidan. Det är ett bättre miljöval.

Mattor av plast kan bestå av PVC, vilket i sin tur 
ofta innehåller mjukgörande ftalater. 

Mattor

Råd om mattor
• Välj mattor med vävd undersida istället för gummerade mattor.
• Välj om möjligt mattor och övriga textiler i naturmaterial som ull, lin, bomull, hampa.

Det finns också en risk för att en del mattor är be-
handlade med perfluorerade ämnen, för att vara 
smuts- och vattenavstötande.
 
Mattor och övriga textilier bör i första hand vara 
i naturmaterial som: ull, lin, bomull och hampa. 
Både ur brandsäkerhets- samt hygiensynpunkt 
då till exempel ullen är naturligt smutsavvisande. 

Exempel på matta med vävd undersida.



Råd
• Köp gärna förvaringskärl av naturmaterial

Om förskolan har många gamla plastbackar för 
förvaring finns det risk att de avger miljögifter till 
inomhusluften. På förpackningar står det oftast 
en retursymbol med en siffra i (se tidigareutdelat  
faktablad om plast). Kolla gärna om det står en 
siffra på backarna. Gör det inte det är det san-
nolikt gamla plastbackar som kan innehålla fler 
farliga kemikalier än nyare.

Den mesta förvaringen på en förskola kan ske i 
backar av trä, korgar eller kartong. I de fall som 
förvaringen måste vara fuktsäker kan plastbackar 
av polyeten eller polypropen väljas. 

Filtar i sig anses inte vara större hälsoproblem, 
annat än att de är potentiella dammsamlare om 
de inte tvättas regelbundet. Om filten är tillver-
kad av fleece så är den dock ett miljöproblem. 
Fleece släpper så kallad mikroplast från filten 
när den tvättas, vilket ställer till med problem i 
vattendrag och i haven. Det finns filtar av ekolo-
gisk bomull eller andra naturfibrer såsom ull och 
cellulosa.

FiltarFörvaring

Förvaring i plastbackar är vanligt. 



Nya textilier kan innehålla rester av process- 
kemikalier från tillverkning, färgning och trans-
port och ska därför tvättas innan de används. 
Textilier behandlas ofta med kemiska ämnen som 
är farliga för människors hälsa och miljö. Textilier 
kan innehålla rester av kemikalier som har an-
vänts vid framställningen av textilfibrer. Ämnena 
kan också ha använts för att ge tyget önskvärda 
egenskaper som till exempel färg, flamskydd 
samt vatten- och smutsavvisning. Det förekom-
mer även att textilier behandlas med antimögel-
medel för att tygerna inte ska mögla vid transport 
i fuktiga lastutrymmen. 

Välj gärna miljömärkta textilier eftersom det är 
en garanti för att de uppfyller vissa miljö- och ke-
mikaliekrav. Vid den ekologiska odlingen används 
inga kemiska bekämpningsmedel. Det kan också 
vara en fördel att välja naturfibrer före konst-
fibrer. Ull, bomull och hampa brinner till exempel 

Textilier

dåligt, och behöver därför inte flamskyddas lika 
hårt. 

Textilier bör alltid tvättas före användning ef-
tersom vissa kemikalier i textil kan vara farliga 
för hälsan. Ett exempel är formaldehyd som är 
vanligt förekommande i textil, och är klassificerat 
som cancerogent ämne. 

Att tvätta textilier före användning är även en 
snabb och lätt åtgärd som förskolor klarar av 
utan att belastas av särskild extrakostnad. Ex-
empel på textilier i förskolan är filtar, frotté- och 
kuddöverdrag, tygleksaker/gosedjur, kuddar, gar-
diner, draperier, mattor och utklädningskläder.

Miljögifter ansamlas i damm på textilier och att 
tvätta dem regelbundet ska ingå i de allmänna 
hygienrutinerna.

Råd textilier
• Tvätta alla textilier före användning. 
• Köp miljömärkta textilier om möjligt.



Byggnaden

Råd om nybyggnation, reperation och ombyggnad

• Ställ rätt krav på entreprenörer som bygger och renoverar era lokaler. 

• Inled en dialog kring befintligt material på väggar och golv.

När man renoverar eller bygger ut för barnverk-
samhet kan och bör särskilda krav ställas också 
på kemikalieinnehåll. Det är viktigt att det an-
vänds bra och sunda material. Ställ därför krav på 
att entreprenören använder sig av miljöbedöm-
ningssystem som Byggvarubedömningen eller 
SundaHus. De här systemen har i sig olika ambi-
tiösa bedömningsnivåer och för att vara säker på 
att det väljs rätt byggmaterial för användning i 
förskola så krävs helhetsbedömning ”Rekommen-
deras” i Byggvarubedömningen eller helhetsbe-
dömning ”A” eller ”B” i SundaHus.

För förskolor som vill gå längre finns system med 
miljömärkning med den nordiska Svanen. Det 
finns också exempel på förskolor som har byggts 
enligt en ”cradle to cradle”- modell, där materia-
len granskas ur ett livscykelperspektiv. 

Det är mycket vanligt med PVC-golv på förskolor 
då de är lättstädade och ger en bra akustik. Men 
PVC-golv och PVCtapeter kan innehålla ftalater, 
tungmetaller och flamskyddsmedel.

Inled en dialog med fastighetsägaren och ta reda 
på vad det är för material på förskolornas golv 
och väggar. 



Golv

Eftersom golv täcker en stor yta har de en stor 
påverkan på inomhusmiljön. I en förskola är det 
också viktigt att ytorna är lätta att städa och gol-
ven ska klara av hårt slitage. Det är därför vanligt 
med plastmattor, de tål vatten och annat spill bra. 
Tyvärr är de oftast tillverkade i PVC plast. Det är 
den typ av plast som innehåller flest kemikalier. 
På nyare förskolor är det vanligt med klinker och 
linoleumgolv.  

Gamla PVC golv innehåller i allmänhet mycket 
mjukgörande ftalater.  Traditionellt har bran-
schen använt sig ftalater, som tyvärr ofta har 
egenskapen att kunna vara hormonstörande i 
olika grad. Ftalaterna avdunstar kontinuerligt ur 
golv tills de spricker. I början på 2000-talet bör-
jade golvtillverkare att fasa in PVC-mattor utan de 
farligaste ftalaterna till ftalatfria alternativ, men 
fortfarande saknas en bred oberoende vetenskap-
lig analys om de nya mjukgörarnas toxikologi och 
effekter.

På sikt är det bra att byta ut äldre PVC mattor på 
förskolorna till linoleummattor. Linoleum, har 
har liknande egenskaper som plastmattor men är 
gjord av linolja, trä och jute. Linoleum är däremot 

inte vattentåligt på samma vis som en plastmatta, 
och kan därför inte användas i våtrum. Försök 
hitta ftalatfria alternativ. En kontrollerad plast-
matta, till exempel registrerad på BASTA, eller 
kakel och klinker är alternativ att föredra i dessa 
utrymmen. 

Vid er inventering av golvytor vill vi veta ungefär 
andel av totala ytan som framför allt är belagd av 
plastmaterial. När du räknar antal rum med olika 
golvmaterial är ett tips att du gör en stolpe för 
respektive rum du går igenom, och sedan summe-
rar ihop dem för varje materialtyp.

För att skilja på plast och linoleumgolv kan du 
känna på ytan: Känns den sträv, kompakt och rätt 
hård – då är det förmodligen linoleum. Känns den 
glatt, ”plastig” och ganska mjuk – då är det för-
modligen 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 mer ett mönster som ser ut som om det 
liksom runnit långsamt – då är det mer sannolikt 
ett linoleumgolv.  

Exempel på plastgolv och linoleumgolv.



Väggar

Väggmaterialet varierar mellan olika förskolor. 
Det kan vara betong, trä, gips och spånskivor 
under ytskiktet.  Det var svårt att hitta uppgif-
ter om när väggarna har målats eller på annat 
sätt renoverats. Äldre väggfärger krävde ofta 
lösningsmedel vilket utgjorde ett arbetsmiljöpro-
blem, medan nyare vattenbaserad väggfärg ofta 
kan innehålla ämnen som kan leda till allergiska 
sjukdomar.

Välj färg och lack som är märkt med Svanen eller 
EU Ecolabel eller motsvarande
Svanenmärkta färger och lacker får inte innehålla 
höga halter av hälso- och miljöfarliga lösningsme-
del, vilket innebär att bara vattenbaserade färger 
kan Svanenmärkas. Miljömärkt färg och lack har 
bra täckförmåga. Trots miljömärkningen ska res-
ter av målarfärg lämnas som farligt
avfall. Låt alltid rummen vädras ut ett par veckor 
innan de tas i bruk efter målning.

Välj bara tapeter som inte innehåller PVC
Så kallade strukturtapeter kan t.ex. ofta vara till-
verkade av PVC. Detsamma gäller våtrumstapeter. 
För våtrum, välj kakel eller klinker istället.

Köp byggskivor som klarar Svanens kriterier.
Svanen ställer bland annat krav på användning 
av certifierad träråvara, minskad användning av 
miljö- och hälsoskadliga ämnen, hållbarhet och 
hur lätta de är att återvinna. Skivmaterial av till 
exempel trävirke, gips och mineraler för inom- 
och utomhusbruk kan Svanenmärkas.

Vid inventeringen är det också bra om ni noterar 
om det finns andra större ytor av plast. Det finns 
exempel på förskolor som har skjutdörrar av 
plast, som ser ut som konstskinn.





Lycka till!

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 


