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Inledning  
 
Kemikalier finns i nästan allt som du kommer i kontakt med i din 

vardag. De finns i kläder, mat, smink, hygienprodukter, byggmaterial, 

plastpackningar, elektronik, leksaker mm. 

 

Forskare har hittills identifierat flera hundra ämnen som kan störa 

människans hormonsystem. Kända exempel är ftalater, bisfenol A, bromerade 

flamskyddsmedel, bly och kvicksilver. Störningar i hormonsystemet leder till ett 

ökande antal fall av cancer, diabetes, försämrad spermakvalitet, missbildade 

könsorgan, sköldkörtelproblem, låg födelsevikt och för tidiga eller avbrutna 

graviditeter. 

 

Många kemikalier är ännu inte studerade, och den samlade effekten av alla dessa 

kemikalier, den s.k. cocktaileffekten, är omöjlig att förutse. 

 
 
Barn är särskilt känsliga 
Människans hormonsystem styrs av de endokrina organen som producerar över 50 

olika hormoner (hypofysen, sköldkörteln, 

bisköldkörtlarna, binjurarna m fl). Organen är 

viktiga för ämnesomsättning, fortplantning 

och immunförsvar.  

 

Från barnens madrasser, eller på golvet där de 

leker, kan barn få i sig flamskyddsmedel, ftalater eller lösningsmedelsrester från 

produktionen. Mjuka plastleksaker kan innehålla PVC (polyvinyklorid) och ibland 

tungmetaller som bly. 
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Gifter i miljön 
Ftalater 
Ftalater är en grupp kemiska ämnen som 

bland annat används som mjukgörare i 

plast. Ftalater används huvudsakligen i 

golvbeläggningar av plast inomhus, men 

också i lim, färger, tapeter, sandaler, 

pennskrin, suddgummin och i PVC-tryck på 

tröjor. 
 

Ftalater kan läcka ut ur plast och tas upp av kroppen. Några ftalater kan skada 

fortplantningsförmågan hos män. 

 
Fisk 
Fisk innehåller bra fetter, D-vitamin, jod och selen – vilket gör att fisk är nyttig mat 

för barn och vuxna. Däremot rekommenderas barn, kvinnor i barnafödande ålder, 

gravida och ammande att inte äta fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB 

oftare än två till tre gånger per år. 

 
 

Höga halter dioxin och PCB kan påverka vårt immunförsvar, utvecklingen av centrala 

nervsystemet (hjärnan) och misstänks påverka vår möjlighet att få barn samt öka 

risken för att få cancer.  

 

Undvik strömming från Östersjön, vildfångad (inte odlad) lax och öring från 

Östersjön, Vänern och Vättern. Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.solleftea.se/images/18.34c1d99f1399b9f18f972b8/1351584374684/program.jpg&imgrefurl=http://www.solleftea.se/utbildningbarnomsorg/skolwebbar/gymnasieskolan/program.4.3f1e8b561379ce052e12f67.html&h=220&w=460&tbnid=fH0X1Nd1UDHt7M:&zoom=1&docid=ul8YcHg2KhbxDM&ei=v7UOVP-VLYO6ygO4lIHACg&tbm=isch&ved=0CG0QMyhFMEU&iact=rc&uact=3&dur=3996&page=3&start=57&ndsp=31
http://cdn1.hssmedia.fi/Newsmedia/2014/03/08/980/cropOM_abborrebraxengädda.JPG


 3 

och utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. Kvicksilverhalterna 

ökar i miljön och ansamlas i mark, vatten och levande organismer. 

 

Kvicksilver har framförallt negativa effekter på nervsystemets utveckling och 

funktion, på hjärt-kärlsystemet, immunsystemet, fortplantningssystemet och 

njurarna. 

 

Fiskar som kan innehålla kvicksilver är abborre, gös, gädda och lake samt stora 

rovfiskar som färsk tonfisk, svärdfisk, stor hälleflundra, haj och rocka. 

 
Bisfenol A (BPA)… 
… används bl a för att tillverka vissa plastsorter som är vanliga i plastflaskor, CD- och 

DVD-skivor, skyddslack i konservburkar och tandfyllningsmaterial, men också som 

färgframkallare i kvitton, biljetter och kölappar. Studier har visat att BPA är 

hormonstörande redan vid mycket låga halter. 

 
 
Perfluorerade ämnen… 
… (bl.a. PFOS och PFOA) används som vatten- och smutsavvisande yta på bl a 

allväderskläder. Även livsmedelsförpackningar kan vara impregnerade med 

perfluorerade ämnen. Ett annat användningsområde är brandsläckningsskum. PFOA 

misstänks vara cancerframkallande. PFOS är giftigt för vattenlevande organismer, 

har allvarliga giftiga egenskaper och har visat sig ha en omfattande spridning. 
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Antibakteriellt 
En del varor vi använder har behandlats med antibakteriella 

ämnen, till exempel skor, sportkläder, datortangentbord, 

pennor, bänkskivor, skärbrädor, köksredskap, städmaterial, 

duschdraperier, toalettsitsar, kattsand, täcken, tapeter och 

mattor m.m. 

 

Antibakteriella medel har tagits fram för att vara giftiga för bakterier men kan bli 

farliga för livet i de vattendrag där de hamnar. De kan dessutom ge upphov till 

hormonstörande effekter och multiresistens. 

 

Textilier/kläder kan vara behandlade med ett antibakteriellt ämne om de 

marknadsförs som ”behandlad mot dålig lukt”, ”for lasting freshness”, ”anti-odour”, 

”hygienic protection”. 

 

Läkemedel  
De allra flesta läkemedel är avsedda att påverka fysiologiska processer i 

människokroppen 

redan vid låga 

koncentrationer. När 

läkemedel hamnar i 

naturen, t. ex via vårt 

kommunala 

avloppsvatten, finns 

det därför en risk att 

de också påverkar 

fysiologiska processer 

i andra organismer. 

Steroidhormoner som syntetiskt östrogen i preventivmedel har visat sig leda till 

nedsatt infertilitet hos fisk. I Indien var det ett uppmärksammat fall med en 

gampopulation som nästa dog ut på grund av att de exponerats för det 

antiinflammatoriska läkemedlet diklofenak. Ett annat problem är den stora mängd 

antibiotika som sprids och leder till att resistens mot läkemedel kan uppstå med 

allvarliga konsekvenser för svårt sjuka människor. 
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Gifter från jordbruk 
Till skillnad från ekologiskt använder sig konventionellt jordbruk av kemiska 

bekämpningsmedel och bidrar därmed med att sprida giftiga ämnen i miljön. En del 

av dessa ämnen blir också kvar i maten som vi äter. Exempel är: 

Karbendazim som hittas i äpplen, tomater, jordgubbar, spannmål, sallad, gurkor, 

spenat och mycket mer. Ämnet är cancerframkallande, hormonstörande och 

reproduktionsstörande. Förbjudet i Sverige men kommer med importerad mat. 

Klormekvat hittas i spannmål som havre och råg, men också i vindruvor och 

päron. Ämnet misstänks störa djurs förmåga att få ungar. Tester visar att grisar fått 

nedsatt förmåga att få kultingar och att möss fått förändrad spermiekvalitet. 

Ditiokarbamater som hittas bl. a. i äpplen, sallad, persika, tomater och jordgubbar. 

De här ämnena är cancerframkallande och reproduktionsstörande. I Sverige har vi 

lyckligtvis begränsat användningen till potatis och lök, och användningen minskar.  

 

 
 



 6 

Åtgärder 
 
Vad kan jag som individ göra? 
• Tvätta nyinköpta kläder och 

sängkläder 

innan du använder dem första gången. 

• Våttorka golven ofta utan 

rengöringsmedel. Skölj inte ur trasan, 

kasta den! 

• Vädra och damma av madrasser och 

sängkläder. 

• Undvik mat från konservburkar. 

• Vädra ur bilen om den stått i solen 

och 

blivit het. 

• Ha inte elektronik i rum där barnen 

vistas länge. 

• Köp mer ekologisk mat, som har 

producerats utan konstgödsel och 

bekämpningsmedel 

• Undvik textilier/kläder som är 

impregnerade, flamskyddade eller 

antibakteriella. 

• Välj miljömärkta produkter när du 

köper nytt (se nedan). 

 

 
 
 
 
Miljöpartiet riks och i EU arbetar för: 
• ett förbud för alla farliga kemikalier som säljs i EU. 

• att alla kemikalier testas och godkänns enligt hårda hälso- och miljökrav innan de 

får användas. 

• att förorenade områden ska saneras. 

• att alla förskolor ska vara giftfria 
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Miljöpartiet i landstinget arbetar för: 

• att genomföra en genomgripande inventering av landstingets lokaler och 

verksamheter med avseende på giftiga ämnen för att sedan successivt fasa ut 

förekomsten av dessa ämnen  

• att minska läkemedelsanvändningen genom så kallade läkemedelsgenomgångar och 

genom att erbjuda alternativ till läkemedel där detta är möjligt. 

• Samarbeta med staten och kommunerna när det gäller utveckling av 

reningstekniker vid våra reningsverk och stödja forskning kring 

läkemedels/kemikaliers miljöpåverkan. 

• Successivt öka andelen ekologisk mat som serveras i landstingets verksamheter, 

målet är minst 50% ekologiskt innan mandatperiodens slut. 

 

Miljöpartiet i Motala arbetar för: 
• att vid om- och nybyggnationer så ska alla material som kan vara miljö- eller 

hälsoskadliga väljas bort, även om det i ett kortsiktigt perspektiv blir dyrare. 

• att kommunen upprättar en handlingsplan för att nå målet om en giftfri förskola 

• att öka andelen ekologisk mat som serveras i kommunens verksamheter. 
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Länkar och källor 
 
Våra källor 
Informationen i denna skrift är hämtad från Läkemedelsverket, Livsmedelsverkets, 
Kemikalieinspektionens och Naturskyddsföreningens hemsidor. 
 
Om du vill läsa mer 
Den onda badankan (Katarina Johansson) 

Badskumt (Katarina Johansson) 

Den flamsäkra katten (Naturskyddsföreningen) 

Kemikalieinspektionen: www.kemi.se 

Livsmedelsverket: www.slv.se 

www.nyttigfisk.se 

I rapporten “State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals – 2012” visar 

forskarna på störningar som ökar och som kan kopplas till hormonstörande ämnen. 

Den finns att ladda ner på www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/ 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kemi.se/
http://www.slv.se/
http://www.nyttigfisk.se/
http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
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Miljöpartiet de gröna i Östergötland 

 
Skepparegatan 50 

 
602 45 Norrköping 

 
www.mp.se/ostergotland 

 
ostergotland@mp.se 

 
011 - 16 04 69 

 
Miljöpartiet de gröna/landstinget 

 
S:t Larsgatan 49, 581 91 Linköping 

 
KONTAKT/FRÅGOR 

 
Margareta Fransson, gruppledare       

010 - 103 71 35 
 

Joakim Hörsing, politisk sekreterare 
070-618 71 99 

http://www.mp.se/ostergotland
mailto:ostergotland@mp.se
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