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Säker användning av begagnade saker 

Materialåtervinning är när ett avfallsmaterial tas omhand och upparbetas för 

att producera nya varor, material eller produkter. Kanske jobbar din förskola 

med Grön flagg från Håll Sverige rent och ni därmed redan har projekt kring 

återvinning? Material som ska återvinnas källsorteras och lämnas till 

återvinningscentralen alternativt i utplacerade kärl. Material som sorteras ut 

från förskolan genom arbetet med åtgärderna i vägledningen för kemikalie-

smart förskola ska inte doneras till återanvändning utan sorteras som brännbart 

avfall. 

 

Att förlänga produkter eller materials livslängd är en annan sak. Det innebär 

att något som slutat användas får nytt liv och kanske en helt annan funktion. 

Det kan till exempel vara byggmaterial som blir leksaker (rör, träspill etc.) 

eller en förpackning som används igen till något annat än vad den var avsedd 

för (glassbytta med kakor).  

 

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det såklart bra att använda material och 

produkter igen även i andra sammanhang än vad de tillverkades för, men det 

finns också risker eftersom innehållet ofta är okänt och skadliga ämnen därför 

kan finnas i materialet. När kemikalier används i ett material gör tillverkaren i 

bästa fall en riskbedömning som utgår från hur den färdiga varan ska 

användas. Det är vanligt att olika tillsatser läcker ut under användningstiden 

vilket kan vara problematiskt då flera av dessa ämnen är klassade som farliga.  

 

För vissa känsliga användningsområden, till exempel leksaker och material i 

kontakt med mat, finns speciell lagstiftning som reglerar vad som får finnas i 

materialen. Många andra varuområden är inte lika reglerade och det är större 

risk att de innehåller skadliga ämnen. Om en sak används i ett annat 

sammanhang än den är avsedd för kommer inte tillverkarens eventuella 

riskbedömning vara relevant längre och den specifika lagstiftningen för 

leksaker gäller inte t.ex. en trädgårdsslang om den används som leksak.  

 

Listan är uppdelad i tre områden, det som är säkert och går bra att använda, 

sådant som man behöver ha kontroll på hur det används (det kan t.ex. vara 

något som är ok att använda så länge det inte stoppas i munnen) och till sist det 

som inte ska finnas på förskolan.  

 Tyg som inte är flamskyddat eller ytbelagt och som tvättas innan barnen 

använder det.  

 Kläder som inte är ytbelagda och som tvättas innan de används.  

 Trä som inte är impregnerat eller målat med färg med skadliga pigment.  

 Kastruller och andra husgeråd i rostfritt stål eller trä. 

 PET-flaskor att göra ”experiment” i, men inte att förvara livsmedel. 

 Tomma matförpackningar som glassförpackningar och mjölkkartonger– 

till skapande, odling etc. men inte till att förvara livsmedel. 



 

3 (3) 

 

 

 

 Toarullar och hushållsrullar kan användas till att exempelvis göra smällkarameller av men 

de ska inte stoppas i munnen eftersom sådant returpapper inte är kontrollerat för kemiskt 

innehåll. 

 Tidningspapper från veckotidningar (d.v.s. inte dagstidningar, jämför t.ex. DN och Sköna 

Hem; DN är inte så bra för pedagogisk verksamhet eftersom den färgar av sig och 

trycksvärtan kan innehålla skadliga ämnen, Sköna Hem är ok för den färgar inte av sig) 

 CD-skivor ska inte användas för lek eller sågas sönder eftersom de är gjorda av bisfenol A. 

”Vanlig” hantering av en CD-skiva är det inget problem med och det går bra att t.ex. hänga 

upp dem på väggen/utomhus för att se reflektionerna i dem. 

 Konserver, kapsyler och burklock, var lite försiktig eftersom de kan innehålla bisfenol A i 

lacken och ftalater kan finnas i packningen inuti lock. 

 Rör, t.ex. från byggen för att använda utomhus. Fråga om innehåll (plasttyp) och kontakta 

gärna Kemikaliecentrum för råd (bifoga en bild på röret). 

 

 

 Däck  

 Rörisolering t.ex. från byggen 

 Trädgårdsslang i PVC (de flesta har klassiskt varit av PVC med ftalater) 

 Stoppade möbler och textil som är flamskyddat. Äldre möbler och sådant som använts på 

arbetsplatser är ofta flamskyddat 

 Impregnerat trä  

 Plast generellt – speciellt äldre saker och sånt som är gjort av mjuk plast 

 Kastruller och andra husgeråd med non-stick eller teflonbeläggning  

 Vaxdukar, eftersom de kan innehålla antingen ftalater (äldre PVC) eller högfluorerade 

ämnen (nyare varianter). 

 Elektronik; gamla mobiltelefoner, tangentbord, datorer m.m.  

 Nycklar och andra metallföremål (t.ex. smycken)  

 Saker gjorda av konstläder; skor, skärp, väskor  

 Plastväskor, bitar av plastgolv, heltäckningsmattor och kablar  

 Kassakvitton och rullar med kvittopapper 

 

Hör gärna av er till oss på Kemikaliecentrum om det uppkommer frågor angående material 

som ska användas inom förskolan. Skicka gärna med en bild på materialet som frågan 

gäller. kemikaliecentrum@stockholm.se 
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