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Abstract 
 

Chemicals are everywhere in todays society, in humans, animals as well as nature, and they 

are difficult to avoid. The chemical industry is regarded to be the fastest growing industrial 

sector, accounting for ten percent of the global economy. A large amount of chemicals are 

used to produce hygiene products and cosmetics, products that in Sweden only are consumed 

in quantities of 110 tons per day. Researchers find it increasingly difficult to determine which 

chemicals that are dangerous and which that are safe, and how they might affect us in the long 

run. Correlations have been found between chemicals, diseases and other health effects such 

as cancer, allergies, reproductive and endocrine disorders. The large amount of chemicals that 

people come into contact with every day both give and could give major consequences on life 

in the future.  

This paper aims to examine how aware young adults are of chemicals in hygiene products and 

cosmetics and their negative effects on both people and the environment. This is done by the 

means of a questionnaire survey. 

The survey showed that the respondents quite frequently used a relatively large amount of 

hygiene products and cosmetics, and at the same time were little aware of any harmful 

chemicals in them. The vast majority of the respondents answered that they do believe there 

are harmful chemicals in the hygiene products and cosmetics that they use, but they found it 

hard to know what these chemicals were. This was mainly due to the fact that the respondents 

do not read the ingredient list on the products they buy, primarily because they do not 

prioritize or have interest in it, because they trust that companies only produce safe products, 

because habits control what they consume and also because they consider it difficult knowing 

what chemicals to avoid.  

For young adults to become more aware of chemicals that either are or may be harmful to 

humans and the environment, knowledge needs to increase: a greater responsibility as well as 

a strengthened cooperation must take place between the public sector, the market and people. 

Legal requirements for chemicals in hygiene products and cosmetics need to be strengthened, 

the market need to phase out harmful chemicals and products and people need to break their 

habits and start to read the ingredient list of the products they consume as well as place 

greater demands on the companies that produce these products. 

  



	  
	  

Sammanfattning 
	  
	  
Kemikalier finns överallt, i såväl människor som djur och natur och är i dagens samhälle 

svåra att undvika. Kemikalieindustrin räknas som den snabbast växande industrisektorn och 

står för tio procent av den globala ekonomin. En stor mängd kemikalier används för att 

producera hygienprodukter och kosmetika, något som det enbart i Sverige konsumeras runt 

110 ton av om dagen. Samtidigt får forskare allt svårare att avgöra vilka kemikalier som är 

farliga och ofarliga eller hur vi kommer att påverkas av kemikalier på lång sikt. Samband har 

hittats mellan kemikalier, sjukdomar och andra hälsoeffekter så som cancer, allergier samt 

reproduktions- och hormonstörningar. Den stora mängd kemikalier människan kommer i 

kontakt med både ger och kan komma att ge stora konsekvenser i framtiden.   

Uppsatsen syftar till att undersöka hur medvetna unga vuxna är om kemikalier i 

hygienprodukter och kosmetika samt dess negativa effekter och konsekvenser för såväl 

människa som miljö. Det här görs med hjälp av en enkätundersökning. 

Från undersökningen framkom det att respondenterna frekvent använder en relativt stor 

mängd hygienprodukter och kosmetika, samtidigt som de i en låg grad är medvetna om 

eventuella skadliga kemikalier i dessa. Den stora delen av respondenterna menade att de tror 

att det finns skadliga kemikalier i de hygienprodukter och kosmetika som de använder, men 

de hade svårt att veta vilka dessa kemikalier var. Detta berodde främst på att respondenterna 

inte läser innehållsförteckningen på produkterna de köper: antingen för att de inte prioriterar 

det eller har intresset för det, för att de litar på att företagen bara producerar säkra produkter, 

för att de konsumerar produkter utifrån vanor men även för att det anses svårt då de inte vet 

vilka kemikalier de ska undvika. 

För att unga vuxna ska bli mer medvetna om kemikalier som både kan vara eller är bevisat 

skadliga för människa och miljö måste kunskapen öka: både genom ett högre ansvarstagande 

och ett starkare samarbete mellan den offentliga sektorn, marknaden och människor. 

Lagkraven för kemikalier i hygienprodukter och kosmetika bör stärkas, marknaden bör fasa ut 

skadliga kemikalier och producera mindre farliga hygienprodukter och kosmetika och 

människor bör bryta deras vanor och börja läsa innehållsförteckningarna på de produkter de 

köper samt ställa högre krav på företagen som producerar dessa.   

 
 
 
Nyckelord: kemikalier i hygienprodukter och kosmetika, kemikaliemedvetenhet, REACH.  
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List of abbreviations 
 
CAS Chemical Abstract Service.  

Den internationella databasen för kemikalier. 

 

Chem-  The International Chemical Secretariat.  

Sec En icke-vinstdrivande organisation som strävar efter att påskynda REACH-

 arbetet för att nå en giftfri miljö till år 2020. 

 

CLP Classification, Labelling and Packaging.  

Reglerar klassificeringen, märkningen och förpackningen av ämnen och 

blandningar av ämnen. 

 

CMR- Cancerogena, Mutagena och Reproduktionstoxiska ämnen. 

ämnen Ämnen som kan orsaka cancer, påverka våra gener samt skada vår förmåga att 

få barn eller skada barnet under graviditeten. 

 

ECHA European CHemical Agency.  

Europiska Kemikaliemyndigheten. 

 

IARC International Agency for Research on Cancer. 

En byrå med syfte att främja internationellt samarbetet inom cancerforskning. 

 

INCI International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.  

Det gemensamma internationella systemet för namngivning av ämnen. 

 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemical substances. 

EU:s kemikalielagstiftning.  

 

SVHC Substances of Very High Concern. 

Särskilt farliga ämnen som måste tillståndsprövas. 

 

U.S. FDA United States Food and Drug Agency. 

Amerikanskt statligt verk under The Department of Health and Human Services.
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund	  	  
I dagens samhälle är det en omöjlighet att undgå kemikalier. De finns överallt; i varor och 

produkter, i natur, djur, luft, vatten och i människor (Norin et al., 2011). Enligt en amerikansk 

studie har till och med en nyfödd bebis i USA ungefär 300 kemikalier i sig - en mängd som 

också kan finnas i nyfödda bebisar i Sverige (Kemikalieinspektionen, [Kemi], 2010a). 

Forskare får det svårare och svårare att säkerställa vilka kemikaliedoser som är säkra och 

harmlösa och därmed försvåras även uppgiften att avgöra vilka kemikalier som kan räknas 

som farliga och ofarliga (Froster et al., 2011). Likaså är det i princip en omöjlighet att i förväg 

avgöra hur de kemikalier vi exponeras för idag kommer att påverka oss på lång sikt 

(Offerman, 2011). Kemikalieindustrin räknas till den snabbast växande industrisektorn 

(Froster et al., 2011) och en stor mängd kemikalier används för att producera hygienprodukter 

och kosmetika. Dessa produkter konsumeras i sig i en väldigt hög grad; bara i Sverige 

förbrukas ungefär 110 ton om dagen och år 2010 betalade svenskarna hela 15 miljarder 

kronor för dessa produkter (Johansson, 2011). 

Det mänskliga intresset för skönhet och renlighet startade redan för länge sedan. En 10 000 år 

gammal sminkpalett har hittats i Egypten, där kosmetikan var en betydande del av kulturen 

(Birch-Jensen, 2012). Egyptierna använde sig av koppar och bly för att blanda ihop skimrande 

grönblå ögonskuggor och i det antika Rom använde kvinnorna krokodilbajs som ögonsmink. 

Just blyet användes även flitigt på 1700- och 1800-talet i form av blyvitt som puder i ansiktet 

med hårlossning, förstörd hy och svarta tänder som följd. Ögonbryn färgades med hjälp av kol 

och håret blektes med lut. Riskerna och skadliga effekter som tillkom för att uppnå skönhet 

var många, vilket även kan ses idag. Och nu, liksom då, förbises i hög grad riskerna med 

skönhetsprodukter och dess skadliga ämnen (Johansson, 2011).  

 

Dagens massiva produktanvändning återspeglas av ett samhälle som är starkt präglad av en 

hög konsumtion, där människor tror att det är mycket dem behöver ha (Johansson, 2011). 

Med en hög konsumtionstakt tillkommer även en hög produktionstakt och med den ett allt 

ökat användande av kemikalier i tillverkningen (Kemi, 2011a). 

Till kosmetika och hygienprodukter använder man idag ungefär 7 000 ingredienser, exklusive 

parfymämnen som det finns cirka 2 500 olika av och varav minst 100 är bevisade att 

framkalla allergier när de kommer i kontakt med hud (Johansson, 2011). Allergier blir mer 
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och mer vanliga i Sverige och Socialstyrelsen räknar med att 25 procent av landets befolkning 

lider av någon form av kontaktallergi (Froster et al., 2011). Just parfymämnen, men även 

vissa konserveringsmedel och hårfärgningsämnen är några av de kosmetikaformer som ofta 

pekas ut som bakomliggande orsaker till allergierna (Johansson, 2011). 

Allergier är dock inte de enda bieffekter människor får utstå till följd av somliga kemikalier. 

Forskare har sett att det finns en allt mer distinkt koppling mellan sjukdomar och exponering 

för vissa ämnen (Offerman, 2011). Olika former av cancer, minskad fertilitet, fetma, autism, 

diabetes, ADHD, missbildade könsorgan och hjärt-och kärlsjukdomar är några av 

hälsoeffekterna (Friström, 2011). Därtill är många konsumenters kunskap och medvetenhet 

om produkternas innehåll och de kemikalierelaterade problemen fortfarande liten, varpå det 

blir näst intill en omöjlighet att undvika såväl de skadliga ämnena som dess farliga effekter. 

Den massiva mängd kemikalier som människor och miljö kommer i kontakt med ger helt 

enkelt stora konsekvenser, såväl kända som okända. Vi vet inte hur det kan påverka oss idag, 

än mindre hur det kan komma att påverka oss och vår miljö i framtiden (Johansson, 2011). 

 

1.2 Syfte  
Kemikalier finns överallt omkring oss, i såväl människa och natur som det vardagliga livet 

och de produkter människan konsumerar. Användningen av kemikalier kan ge en mängd olika 

effekter och konsekvenser, vilket kan vara problematiskt då de påverkar människa och miljö. 

Syftet med undersökningen är därför att granska huruvida unga vuxna är medvetna om att 

kemikalier i hygienprodukter och kosmetika kan ge negativa effekter och konsekvenser. 

 

1.3 Frågeställning  
Hur medvetna är unga vuxna om kemikalier och dess negativa konsekvenser i varor som 

hygienprodukter och kosmetika? 

 

1.4 Metod 

1.4.1 Enkät 

Syftet med undersökningen är att granska hur medvetna unga vuxna är om effekter och 

konsekvenser av kemikalier i hygienprodukter och kosmetika. För undersökningens syfte var 

det lämpligast att använda en internetbaserad enkät som datainsamlingsmetod, för att kunna 
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nå ut till många unga vuxna samtidigt.  

 

1.4.2 Datainsamlingsmetod 

Enkäten är till största del kvantitativ men även delvis kvalitativ, då det för undersökningen 

syfte är viktigt att både kunna få möjligheten till ett resultat som ger ett mätbart värde, men 

även att kunna tolka resultaten djupare genom de kvalitativa öppna frågorna. Enkäten lades ut 

på internet, då webbaserade enkäter på ett snabbt och effektivt sätt kan nå ut till många, 

oberoende avstånd, samtidigt som tid sparas in genom att svaren inte behöver registreras 

separat då det görs automatiskt (Trost & Hultåker, 2007).  

Länken till enkäten lades ut via två sociala medier där populationen till stor del representeras 

av undersökningens målgrupp (se 1.4.3) och spreds sedan vidare med hjälp av 

snöbollseffekten. Snöbollseffekten, eller kedjeeffekten, innebär att respondenter söks upp via 

exempelvis nätverk, och dessa kan sedan i sin tur hitta fler respondenter och på så sätt låta 

undersökningen spridas i form av en kedja (Treadwell, 2011). För den här undersökningen 

skapades ett event på Facebook där vänner inbjöds som i sin tur uppmanades att bjuda in 

deras vänner och deras vänner och så vidare. Som mest var 1 993 personer inbjudna till 

eventet; dock kan ännu fler ha uppmärksammat enkäten genom att ha sett den i exempelvis 

nyhetsflödet eller på profiler på Facebook. Enkätlänken lades även ut på Twitter där den 

också spreds av flera användare, som i sin tur uppmanade sina följare att besvara den samt 

sprida den vidare.  

Enkäten var öppen i en vecka, då det efter denna tid hade inkommit mer än tillräckligt med 

svar för undersökningens syfte.  

 

1.4.3 Urval 

Enkäten riktade sig till unga vuxna, det vill säga kvinnor och män mellan 18 till 26 år.  

Urvalet var av en icke-sannolikhetsbaserad karaktär; det vill säga att inget sannolikhetsbaserat 

stickprov av populationen bestämde urvalet för undersökningen. Att via stickprover ta fram 

ett representativt och sannolikhetsbaserat urval från populationen av alla unga vuxna mellan 

18 och 26 år skulle vara såväl svårt som tidskrävande, varpå urvalet av strategiska skäl fick 

ske via en snöbollseffekt (Bryman, 2011). Det finns även få redan existerande urvalsramar av 

populationer på internet, men även för den allmänna befolkningen och de som finns är ofta 

såväl konfidentiella som dyra, vilket är ytterligare skäl till att det kan innebära svårigheter 

med att göra sannolikhetsbaserade urval vid webbaserade enkäter (Bryman, 2012). Rent 
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generellt kan det även vara svårt att hitta respondenter som är villiga att ställa upp vid 

enkätundersökningar. Genom ett snöbollsurval möjliggörs en bred spridning av enkäten och 

sannolikheten att hitta tillräckligt många respondenter för undersökningens syfte ökar 

(Treadwell, 2011). 

En negativ aspekt med att urvalet sker via en snöbollsprocess är att det finns en sannolikhet 

att respondenterna inte kommer att representera hela populationen. Men det är däremot alltid 

svårt att definiera ett helt representativt urval av en population eller kontrollera all form av 

skevhet som kan uppstå i en urvalsprocess, varpå även sannolikhetsbaserade urval inte alltid 

heller kan användas för att generalisera en hel population (Bryman, 2011).  

Trots att det finns negativa aspekter med såväl snöbollsurval som internetbaserade enkäter bör 

dessa inte avfärdas helt, då den internetbaserade datainsamlingsmetoden fortfarande anses 

vara relativt ung och outforskad samtidigt som den växer snabbt. Det kan anses försvåra 

arbetet med att karaktärisera området och dess inverkan på den sociala forskningen, men 

fortfarande anses det dock vara lämplig att använda sig av den här formen av datainsamlings- 

samt urvalsmetod när resurser är begränsade och när målgruppen passar för en elektronisk 

enkät (Bryman, 2012). 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid snöbollsurval är att det är en omöjlighet att veta hur 

många som totalt kan ha haft tillgång till att svara på enkäten, tillika vad svarsfrekvensen på 

enkäten är då den totala populationen är okänd. Likaså är det svårt att garantera att alla 

respondenter verkligen är mellan 18 och 26 år, då åldern inte har kunnat kontrolleras 

personligen i och med enkätens webbaserade karaktär (Bryman, 2012).  

Det fanns ingen högsta gräns för hur många respondenter som fick eller kunde svara på 

enkäten. Däremot fanns en önskan om att få in minst 50 enkätsvar för att kunna ge studien 

den kunskap samt information som behövdes (Hartman, 2004). 

 

1.4.4 Enkätutformning 

För undersökningen användes enkätverktyget Survey & Report. I programmet finns 

möjligheter till att bygga enkäten, såväl som tillgång till analysverktyg och möjligheten att 

sammanställa slutresultat i rapporter. 

Enkäten bestod av 31 kvantitativa samt kvalitativa frågor, alltså både slutna frågor med 

svarsalternativ som var fasta och även öppna frågor som respondenterna fick besvara fritt. 

Vissa slutna frågor hade även öppna följdfrågor. 

Enkäten utformades efter olika teman rörande attityder, beteende och kunskap. Exempelvis 
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bestod den första delen av demografiska frågor så som ålder, kön och inkomst. Därefter följde 

en del med frågor som direkt rörde användandet av hygienprodukter och kosmetika och delen 

efter det bestod av frågor om konsumenternas medvetenhet om produkternas effekter och 

konsekvenser. Sista delen gällde frågor om kemikaliekunskap, tillit till myndigheter samt 

slutfrågan; Varför använder du hygienprodukter och skönhetsartiklar?  

Genomgående i enkäten användes ordet skönhetsartiklar istället för kosmetika, vilket gjorde 

för att försöka förtydliga för respondenterna att skönhetsartiklar inte bara innebär 

sminkprodukter, vilket ordet kosmetika kan antyda.  

Enkätmallen återfinns i bilaga I. 

 

1.4.5 Bortfall 

Alla enkätundersökningar ger som regel alltid ett visst bortfall, både internt och externt, men 

bortfallet kan skiljas åt mellan olika sorters undersökningar. En enkät bör få en god 

svarsfrekvens om den förbereds på ett bra sätt med frågor som är konstruerade väl och att den 

även senare genomförs på ett bra sätt. Svårigheter med att generalisera målgruppen blir större 

ju större bortfallet är och resultatet kan då bli missvisande och skevt (Ejlertsson, 2005). 

Generellt är svarsfrekvensen oftast lägre vid webbenkäter än vid postenkäter (Trost & 

Hultåker, 2007).  

Den här undersökningens enkät besvarades av totalt 530 personer, vilket var mer än tio 

gånger fler svar än vad som var nödvändigt för att ge studien den kunskap och information 

som behövdes. Då enkäten spreds via snöbollseffekten var den öppen att besvaras för vem 

som helst mellan 18 och 26 år, med tillgång till dator och internet och som på något vis 

kommit över länken till enkäten, är det svårt att beräkna hur stor den totala populationen var 

och därmed räkna ut ett bortfall.  

För att försöka få ett så litet internt bortfall som möjligt på enkäten gjordes majoriteten av 

dess frågor obligatoriska att svara på. Dock har, trots detta, bortfall på vissa frågor uppstått – 

något som kan bero på antingen tekniska fel eller att respondenten valt att avsluta enkäten 

innan den var klar och inskickad. De interna bortfallen har varierat mellan som lägst 0,2 

procent och som högst 13,2 procent per fråga, vilket går att se i resultat som presenteras i 

kapitel 5 samt i bilaga II.  
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1.5 Upplägg och presentation 
Uppsatsen inleds med ett teorikapitel om konsumtionssamhället, konsumenten, identitet samt 

risksamhället. I kapitel tre följer en allmän beskrivning av kemikalier och dess effekter och 

konsekvenser, nanopartiklar samt cocktaileffekten. Kapitel fyra behandlar den offentliga 

sektorns och marknadens kemikalieansvar. Detta skildras i form av EU-regelverk, så som 

REACH, Kosmetikadirektivet och CLP-förordningen, samt svenska regelverk som 

Miljöbalken, Läkemedelsverkets föreskrifter och även regeringens miljökvalitetsmål Giftfri 

miljö. Vidare skildrar kapitel fyra även hur marknadens kemikaliekontroll sker, de ledande 

hygienprodukt- och kosmetikaföretagen samt naturligt smink och miljömärkningar. Resultatet 

av enkätundersökningen presenteras i kapitel fem, uppdelat i form av en presentation av 

respondenterna, respondenternas användning av hygienprodukter och kosmetika och 

respondenternas kemikaliemedvetenhet. I kapitel sex diskuteras enkätresultatet i förhållande 

till teorier, undersökningens syfte samt kapitel tre och fyra. Avslutningsvis, i kapitel sju, 

presenteras undersökningens slutsatsen. 
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2. Teori 

2.1 Konsumtionssamhället   
Den industriella revolutionen var en av de främsta drivkrafterna bakom de livsstilar, 

levnadsstandarder och konsumtionsmönster som syns i dagens moderna samhälle. Genom den 

industriella revolutionen kom konsumtionen att öka bland annat genom att 

produktionskostnader kunde sänkas och tillgången till billiga naturresurser ökade genom 

exempelvis kolonisering. Teknologiska framgångar underlättade för att öka produktionstakten 

av varor, produkter och tjänster, samtidigt som en kraftig urbanisering och förhöjda inkomster 

kunde möjliggöra för en ökad konsumtionstakt (Naturvårdsverket, 2005).  

Inom det sociologiska fältet hävdar Bauman (1999) att det i det tidigare produktionssamhället 

rådde en stark arbetsetik som i dagens konsumtionssamhälle istället har ersatts med en 

rådande konsumtionsestetik, som i sin tur styr det sociala livet. Förr i tiden skulle individen 

och producenten jobba, idag ska individen istället konsumera. Bauman (2004) riktar kritik 

mot att det är just detta som konsumtionssamhället står för; att konsumera för konsumerandets 

skull, vare sig det man konsumerar egentligen behövs för att överleva eller inte. Han menar 

att konsumtionen är självgående med starka begär som bakomliggande drivkraft - ett motiv 

som i dagens samhälle varken behöver ursäktas eller rättfärdigas. Mycket av den negativa 

kritik det moderna konsumtionssamhället får utstå hävdar Campbell (2006) beror på just detta 

begär, som är väldigt viljebaserat och av lyxkaraktär. Den legitimitet konsumerandet tidigare 

hade har till stor del försvunnit i takt med den allt ökande konsumtionen.  

Ur en ekonomisk synvinkel ses däremot konsumtionssamhället allt som oftast som någonting 

positivt. Traditionellt sett är bruttonationalprodukten den främsta indikatorn på ekonomisk 

tillväxt, där konsumtion ses som en väldigt viktig drivande faktor – en samhällsmotor till och 

med (Naturvårdsverket, 2005; Sjöström & Ählström, 2005). Vidare anses den ekonomiska 

tillväxten kunna öka såväl lycka som välbefinnande, varpå konsumtion på många sätt främjas 

världen över. Men den positiva synen på konsumtion stämmer enligt flera studier inte överens 

med hur verkligheten ser ut, då målet att genom ekonomisk tillväxt nå välbefinnande hotas av 

konsumtionens konsekvenser. Exempelvis anser Michaelis (2006) att många människor är 

missnöjda med den moral som råder på marknaden, då de är medvetna om att en ökad 

konsumtion inte kommer att öka den personliga lyckan. De fortsätter egentligen bara med sin 

nuvarande konsumtionsinriktade livsstil för att de inte har något annat val då den materiella 

konsumtionen är en så pass integrerad del i vårt samhälle. Likaså inom fältet för psykologi 

framhåller Csikszentmihalyi (2006) att konsumtion inte nödvändigtvis ökar känslan av lycka, 



8 
 

då materiellt välstånd inte direkt korrelerar med subjektivt välbefinnande. Vidare ses även 

försämrad hälsa och miljöförstöring som allvarliga konsekvenser av målet att nå 

välbefinnande genom ekonomisk tillväxt och konsumtion (Naturvårdsverket, 2005).   

Nästan allt vi konsumerar kommer i grund och botten från en och samma plats, nämligen 

naturen. Kopplingarna mellan hur vi lever idag och den negativa påverkan på naturen görs 

tydlig genom komplexiteten i dagens ekonomi (Sustainable Development Commission, 

2006). Detta gör EU:s övergripande målsättning om att nå en hållbar utveckling väldigt svår 

att uppnå och verkligheten är att om alla skulle fortsätta att konsumera på det ohållbara sätt 

som vi i Sverige gör idag, skulle det behövas tre planeter till för att tillgodose våra begär 

(Regeringskansliet, 2011; WWF, 2011). 

	  

2.1.1 Konsumenten 

Konsumenter beskrivs av Cohen (2004) som de som bebor konsumtionssamhället och som 

konsumerar för att först främst ta hand om och uppfylla materiella önskningar. 

Konsumenterna lever enligt Bauman (2002) idag i ett samhälle som har blivit allt mer 

individualiserat, till skillnad från det gamla produktionssamhället som var mer kollektivt 

inriktat. Men Hammarén och Johansson (2009) anser att det är såväl kollektiva som 

individuella aspekter som utgör individualitet, där det kollektiva går in i det individuella både 

fysiskt och psykiskt. Detta uttrycks sedan i form av begär, behov och önskningar som ska 

uppfylla vår sociala existens, varpå vi konsumerar. Redan för dryga 50 år sedan uttryckte 

ekonomen Galbraith (1958) att de fysiska och psykologiska faktorerna är avgörande för hur 

konsumtion och olika konsumtionsmönster uppstår. Han menade att de fysiologiska behoven 

anses kunna mättas medan de psykologiska behoven anses sakna gränser och därmed bli 

bottenlösa – något som tillverkningsindustrin drar nytta av i sitt kontinuerliga skapande av 

nya produkter, varor och behov. Även inom marknadsföring utnyttjas detta faktum där den 

höga exponering för mediekanaler som radio, internet, tidningar, tv och även genom kändisar, 

påverkar utformningen av konsumenternas preferenser och val (Naturvårdsverket, 2005).  

”The marketing mix”, en blandning av bland annat rätt prissättning, tillgänglighet, 

produktdesign och reklamkampanjer, är också det ett sätt för företag att försöka få 

konsumenterna att välja just deras produkter eller varor (Sjöström & Ählström, 2005). 

När det kommer till processen för konsumenternas beslutstagande görs skillnad på önskemål 

och behov, som bådadera i en viss mån är påverkade av såväl sociala faktorer som relationer, 

kultur och normer, men även psykologiskt förvärvade faktorer. Behov ses ofta som relevanta 
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kroppsliga eller biologiska nödvändigheter, medan önskemål inte är biologiskt bestämda utan 

förvärvas genom inlärning. När önskemål har blivit uppnådda på ett tillfredsställande sätt kan 

de efter en viss tid bli vanemässiga och därefter börja uppfattas som behov. De rutinmässiga 

behoven och önskemålen innebär också att människan allt som oftast låter bli att söka nya 

lösningar tills influenser eller signaler kommer som kan utlösa sökandet efter andra eller 

bättre alternativ (Naturvårdsverket, 2005).   

Stern (2000) anser att just rutiner, eller vanor, är faktorer som tillsammans med tre ytterligare 

kausala variabler är avgörande för vilket beteende och vilka val individer gör. Det påverkar 

det miljömässigt signifikanta beteendet och därmed huruvida individen kommer att 

konsumera på ett hållbart sätt eller ej. De tre andra variablerna är kontextuella faktorer, som 

fysiska, sociala eller ekonomiska sammanhang i vilket den individuella handlingen sker. Här 

ingår normer, regler och politiska kontexter. Nästa faktor är personlig förmåga, så som 

kunskap, pengar eller tid individen har till sitt förfogande. Den enskildes sociala status, makt, 

ålder och utbildningsnivå påverkar den personliga förmågan. Den sista faktorn rör 

ställningstagande, till exempel attityder, värderingar, tro och personliga normer. Betydelsen 

av de enskilda faktorerna, men likaså interaktionen mellan dessa fyra faktorer varierar 

beroende på vilken situation individen befinner sig i och kan resultera i olika beteenden och 

handlingar, vilket därmed även kan ge olika konsekvenser för såväl människa som miljö. 

Jackson (2006), hävdar att det är just konsumentbeteende som är nyckeln till den inverkan 

som samhället har på miljön. De val människor gör tillsammans med de åtgärder de tar har 

alla såväl direkta som indirekta effekter på miljön, men också på den individuella och 

kollektiva hälsan och välmåendet.  

Enligt Nordlund et al. (2010) behöver viljan att agera miljövänligt inte alltid betyda att 

individen faktiskt gör det, vilket kan bero på flera orsaker. Framför allt handlar det om att 

människan styrs av rutiner och vanor och om kostnaden upplevs som för stor kommer 

individen att avstå från att agera miljövänligt, även om denne egentligen önskar att göra det. 

Vidare anser de att det som i de allra flesta fall kännetecknar kraven för individuellt 

miljöansvar är att de alla innebär någon form av personlig uppoffring i form av tid, pengar, 

bekvämlighet eller dylikt. Dessa uppoffringar gynnar såväl miljön som det allmännas bästa, 

men ger oftast ingen större direkt eller synlig nytta för den enskilde (Ibid.). Följaktligen påstår 

Biel (1999) att det för den enskilde individen alltså kan verka rationellt att avstå från en miljö- 

eller hälsovänlig handling om egennyttan uppfattas som otillräcklig – något som skulle kunna 

bli mycket problematiskt samt medföra stora konsekvenser för såväl miljö som den 

individuella och kollektiva hälsan om alla individer tänkte och agerade likadant. Det skulle 
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innebära både en samhällelig och miljömässig förlust.  

 

2.1.2 Identitet 

Identitet är något som hänger tätt samman med konsumtion. Bauman (1990, s. 207) uttryckte 

en gång ”Lifestyles boil down almost entirely to styles of consumption”, med vilket han 

menade att de varor och tjänster som människor omger sig med uttrycker deras livsstil och 

även deras identitet. Vi är det vi konsumerar. Likaså anser Hammarén och Johansson (2009) 

att det utifrån vad människor konsumerar, samt deras stil och smak, är möjligt att säga mycket 

om vilka personerna i fråga är som kulturella, sociala och kollektiva individer. Hur och vad 

människan konsumerar i vardagen är ett såväl medvetet som omedvetet sätt att framställa sig 

själv – sin identitet. Synen på identitet är dock bred och begreppet kan tolkas på många olika 

sätt utifrån flertalet teorier.  

Ett sätt att se på identiteter är att de är kontextuella, alltså beroende av sammanhang, 

samtidigt som de är relationella då de skapas i relation till någon annan eller något annat. 

Likaså ses identitet som något som är föränderligt, något som kan utvecklas, skapas och 

formas kontinuerligt då individ och samhälle sammanvävs. Det individuella och det kollektiva 

är alltid på ett eller annat sätt beroende av varandra och det är i gränslandet av dessa som 

identitet uppstår (Ibid.). 

Enligt Ambjörnsson (2004) är en central del av identiteten den egna kroppen och utformandet 

av denna.  Idag finns en inställning, starkt präglad av konsumtionsinriktade attityder, att man 

genom såväl värderingar som stilar kan åstadkomma ett utseende som eftersträvas och därmed 

även få en viss identitet och status.  

Individens kropp ses som ett signum för och kännetecknar den vi är. Likaså utgör stilar, 

utsmyckningar, preferenser eller den så kallade yttre förklädnaden tecken och bevis för den vi 

är, alltså vår identitet. Det är genom vår kropp och vårt utseende som vi skickar signaler till 

vår omgivning. Genom att bättra på sitt utseende kan individen känna sig mer som sig själv 

och mer äkta, men i själva verket finns risk för att strävan efter känslan av att vara sann leder 

till att ett kollektivt eller kulturellt skönhetsideal uppstår (Hammarén & Johansson, 2009). 	  
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2.2 Risksamhället 
Vi lever i vad Beck (1992) omtalar som ett risksamhälle. Utöver att dagens moderna samhälle 

producerar tjänster och varor, producerar vi även risker. Dessa risker skiljer sig på flera sätt 

från tidigare epokers risker. Dåtidens personliga, exponerade och förutsägbara risker har idag 

kommit att bli globala och till stor del dolda. Giddens (1996) anser att detta beror på 

mänskliga aktiviteter snarare än naturliga orsaker och att denna störning i naturens ordning 

har kommit att påverka oss på en rad negativa sätt.  

I kombination med det informationssamhälle som även präglar vår kultur, förlitar vi oss idag 

till en stor del på teknologi, vetenskap och att experters kunskap ska hjälpa såväl medborgare 

som samhället att fatta rätt beslut för att livsstilar ska överensstämma med riktlinjer för 

hållbar utveckling (Beck, 1992). Denna tillit kan ses som ett känslomässigt skydd som 

individer bär för att kunna handskas med och hantera olika sorters risker (Olsson, 2008). 

En nackdel med den stora tillit samhället hyser för experter är enligt Fischer (2000) att dessa 

kan vara mer elitistiska än demokratiska, då de kan ge subjektiv information eller resultat som 

deras uppdragsgivare eller kunder önskar se och uppmärksamma vidare till världen. Experter 

tilldelas många gånger för mycket makt, vilket leder till odemokratiska beslut. Mer 

medborgarinflytande behövs för demokratins skull, men detta i kombination med expertis. 

Experter bör snarare ta på sig rollen som lärare eller tolkare för att arbeta tillsammans med 

folket, inte över dem. 

Inom det psykologiska fältet påstår Wagenaar (1992) att den allmänna uppfattningen, eller det 

grundläggande antagandet, inom teorier för riskbeteende är att risker tas medvetet. Beteende 

vid risktagande ses ofta som en beslutsprocess, där en förutsättning är att individer faktiskt 

uppfattar, gör sig medvetna om och sedan utvärderar risker innan de fattar beslut om vilka 

handlingar eller åtgärder de ska vidta. Men Wagenaar (Ibid.) anser att risker som tas, även 

efter medvetna beslut, inte alltid gäller för individer som utövar vardagliga sysslor då dessa 

sker per automatik, enligt vanor och rutiner. I dessa fall är individen inte alltid ens medveten 

om de risker de utsätts för. För att kunna bedöma något som riskfyllt och för att kunna 

kringgå risker är grundförutsättningen för individen att denne besitter eller har tillgång till 

kunskap.  

Dagens samhälle är, som redan nämnt, till en hög grad individualiserat, vilket enligt Kjærnes 

(2008) medför att människor tvingas ta stort personligt ansvar för sina handlingar och liv. 

Ansvaret kan stundtals innebära osäkerhet till följd av brist på kunskap och insikt. Detta är 
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ytterligare ett skäl till varför Beck (1992) anser det vara av ytterst vikt att de tidigare nämnda 

tolkarna i samhället agerar förmedlare av risker, för att skänka kunskap till människor så att 

dessa kan fatta mer medvetna beslut.  

	  

Risker skapade av mänskliga aktiviteter existerar inom alla samhällsnivåer, exempelvis inom 

miljö och hälsa och de kan skapa långsiktiga och allvarliga konsekvenser. Riskerna kan vara 

svåra att upptäcka då de kan komma smygande, vara osynliga och samtidigt sprida sig globalt. 

Kemikalier är ett exempel på vad som kan anses vara svårupptäckta, dolda och 

världsomfattande risker. Dessa existerar idag överallt och är en stor del av individers vardag, 

vare sig de är medvetna om det eller inte. Människor konsumerar stora mängder kemikalier i 

vardagslivet, exempelvis genom de hygienprodukter eller kosmetika de använder – något som 

kan innebära stora konsekvenser för såväl hälsan som miljön, om kunskapen kring de 

kemikalierelaterade riskerna saknas.  
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3. Kemikalier och dess effekter och konsekvenser  

 
Kemiska ämnen kan ha olika effekter på människors hälsa och miljön, så väl positiva som 

negativa (Informationscenter for Miljö & Sundhet, [IMS], 2010a). Nedan följer en 

beskrivning av hur ämnen kan medföra negativa konsekvenser på människors hälsa och 

miljön. För en närmre beskrivning av ämnen och ämnesgrupper som är vanligt förekommande 

i hygienprodukter och kosmetika, se bilaga III.  

 

3.1 Effekter och konsekvenser av kemikalier 
3.1.1 Allergiframkallande ämnen 

Allergier uppstår när kroppen bildar antikroppar mot ämnen som den normalt sett inte borde 

reagera på. Anlaget för att utveckla allergier är dels genetiskt, men även beroende på hur ofta 

man utsätts för allergiframkallande ämnen, även kallat allergener. Ju oftare man utsätts för ett 

allergiframkallande ämne, desto större är risken för att man utvecklar allergi mot just det 

ämnet. Det innebär att vem som helst kan drabbas (Vårdguiden, 2012).  

Det finns flera olika typer av allergier, där den som är vanligast i samband med användning 

av hygienprodukter och kosmetika är kontaktallergi (IMS, 2011a). Då uppstår de allergiska 

reaktionerna när allergenerna kommer i kontakt med huden, ofta efter en mycket långvarig 

kontakt. Kontaktallergier uppvisas främst genom eksem, men även genom rodnader, blåsor 

och svullnader eller hud som svider, fjällar och blir irriterad (Johansson, 2011). 

Hittills har forskare upptäckt cirka 4 000 ämnen som är allergiframkallande. Typiska 

allergiframkallande ämnen i hygienprodukter och kosmetika är konserveringsmedel, parfym 

och även vissa färgämnen (Svensson, 2001; IMS, 2012a).  

Men känslan av allergi kan även ha andra orsaker. En reaktionsform som lätt kan förväxlas 

med allergi är kemisk intolerans, eller kemisk överkänslighet. Symptom så som exempelvis 

ögonirritation kan uppstå till följd av parfymdofter och därmed ge känslor liknandes de vid 

allergireaktioner. Kemisk intolerans går dock inte att diagnostisera på samma sätt som 

allergier, varpå många drabbade lämnas utan hjälp (Dagens nyheter, 2012).  

 

3.1.2 CMR-ämnen 

CMR-ämnen är de ämnen som kan orsaka cancer, påverka våra gener samt skada vår förmåga 

att få barn eller skada barnet under graviditeteten (IMS, 2010b). CMR-ämnen delas in i 
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kategorier från 1-3, beroende på hur stor kunskap man har om ämnenas problematiska 

långsiktiga effekter på människors hälsa. Kategori 1 innebär att man har tillräckliga bevis för 

att se att det finns ett samband mellan ämnesexponering och skadeverkan. Kategori 2 innebär 

att det finns tillräckligt med dokumentation för att man ska kunna misstänka att det finns ett 

samband mellan ämnesexponering och verkan. Kategori 3 innebär att det finns tillräckligt 

med dokumenterade bevis som ger anledning till oro, men det räcker inte för att placera 

ämnena i kategori 2. CMR-ämnen tillhörande kategori 1 och 2 klassas som särskilt farliga 

ämnen och kommer succesivt att föras upp på EU:s kandidatlista för ämnen som ska 

tillståndsprövas (Miljömål, 2012a).  

För tillfället räcker det dock inte med endast misstankar om att ämnen är CMR för att 

förbjuda dem. De kan därför förekomma i såväl hygienprodukter som kosmetika. Exempel på 

CMR-ämnen i kosmetika är vissa ftalater som kan skada reproduktionsförmågan och även 

påverka fosterutvecklingen (IMS, 2010c).   

Enligt delmålet Utfasning av särskilt farliga ämnen (2003-2015), som tillhör miljömålet 

Giftfri miljö, ska CMR-ämnen så långt det är möjligt inte finnas i nyproducerade varor som 

har för avsikt att användas på ett sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet (Naturvårdsverket, 

2011).  

 

3.1.3 Hormonstörande ämnen 

Hormonstörande ämnen är de ämnen som har samma effekt som kroppens naturliga hormoner 

eller som påverkar kroppens naturliga hormoner (IMS, 2011b). Hormonstörande ämnen 

misstänks ha många negativa effekter, då de kan störa den fysiologiska balansen i kroppen. 

Det kan bland annat innebära missbildningar på könsorgan, fortplantingsproblem, cancer, 

hjärt- och kärlsjukdomar eller skador på immun-och nervssystemen vilket i sin tur kan 

utvecklas till beteendestörningar hos människor som exempelvis ADHD (Kemi, 2011b).  

Forskare i Danmark upptäckte redan på 90-talet att hormonstörande ämnen påverkar kroppens 

pubertala processer och mäns spermieproduktion (IMS, 2011b). Sperman hos unga män hade 

då halverats på ungefär 50 år. Undersökningar har även visat att unga flickor i Danmark 

kommer i puberteten och utvecklar bröst allt tidigare, vilket ökar risken för cystor samt bröst- 

och äggstockscancer (Johansson, 2011). Detta tros delvis bero på en förhöjd 

kemikalibelastning där just de hormonstörande ämnena har lett till förändringen. Den 

känsligaste perioden för exponering av hormonstörande ämnen är under fosterstadiets 8:e-

14:e vecka (Friström, 2011).  
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Vissa konserveringsmedel, så som några olika parabener, en del ftalater och även många UV-

filter är hormonstörande (ChemSec, 2012a). 

 

3.1.4 Miljöbelastande ämnen  

Kemikalier, både syntetiska och naturliga, kan påverka miljön på flera negativa sätt. De kan 

vara giftiga, ackumuleras i både människor och djur samt vara svårnedbrytbara (IMS, 2011c). 

Tiotusentals ton kemikalier från hygienprodukter och kosmetika belastar varje år reningsverk 

och olika vattendrag, då dessa inte klarar av att bryta ned alla ämnena. Ämnen så som bland 

annat komplexbildare, tensider, lösnings- och konserveringsmedel, oljor och fetter påverkar 

de växter och djur som lever i vattnet (Johansson & Zimerson, 1996a). En del är så giftiga att 

fiskar får svårigheter med syreupptagningen och kvävs. Djuren kan även få problem med att 

föröka sig. Det finns miljoner olika djur- och växtarter i vattendrag och hav, varpå det blir en 

omöjlighet att veta i vilken grad alla dessa påverkas av de olika kemikalier de utsätts för 

(Johansson, 2011). 

 

3.2 Nanopartiklar 
På senare år har nanoteknikens utveckling ökat kraftigt och nanomaterial kan idag återfinnas i 

många olika produkter (Kemi, 2011c). Nanopartiklar är mycket små, mer precist mellan en 

och 100 miljarddels meter, vilket är på samma storleksnivå som cellernas organeller 

(Naturskyddsföreningen, [NFS], 2009). På grund av dess minimala storlek kan de få nya 

funktioner och egenskaper, vilket kan vara såväl praktiskt och användbart som problematiskt 

(Kemi, 2011c). Alla sorters nanomaterial manipuleras till att ha olika användbara egenskaper 

– men därmed kan även möjliga oroande effekter tillkomma (IMS, 2011d). I dagsläget är 

kunskapen kring nanopartiklarnas effekter väldigt liten (Froster et al., 2011). Ett skäl är att det 

är väldigt svårt att bedöma riskerna med nanomaterial, då partiklar i nanostorlek har helt olika 

egenskaper än samma ämnen i större partiklar (NSF, 2009). 

Nanopartiklarna kan innebära potentiella miljö- och hälsorisker då de har möjlighet att 

absorberas av huden och ta sig in i kroppen (IMS, 2011e). De är väldigt kemiskt reaktiva och 

besitter även förmågan att tränga sig så långt in i kroppen som igenom cellmembranen. 

Forskning har också visat att både kroniska lungskador och inflammatoriska reaktioner kan 

uppstå som följd av inandning av så kallade mikroskopiska nanorör. (NSF, 2009) Även 

effekter på arvsanlaget har påvisats, likaså effekter på blod-hjärnbarriären som kan orsaka 

skador på hjärnan. Ytterligare kan vissa nanomaterial innebära problem för reningsverk då de 
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förhindrar tillväxten av viktiga mikroorganismer (IMS, 2011d; Froster et al., 2011). 

Nanoteknik används till många olika produkter, inklusive flera av de för kosmetika och 

hygien. Vanligt är då att det används i form av nanosilver, som ett antibakteriellt medel eller i 

solkräm. I dagsläget är det omöjligt för en konsument att medvetet välja bort produkter som 

innehåller nanomaterial, då det inte finns lagstadgat att produkter som innehåller detta måste 

märkas upp. EU har dock antagit en lag som träder i kraft den 11 juli 2013, vilket gör det 

obligatoriskt att informera om kosmetika innehåller vissa typer av nanomaterial (IMS, 

2011d).  

 

3.3 Cocktaileffekten 
Enbart i Europa finns ungefär 145 000 ämnen registrerade (Norin et al., 2011) och utöver det 

registreras ungefär 12 000 substanser dagligen i CAS, den internationella databasen för 

kemikalier (Froster et al., 2011). Dessa sprids på olika vis genom luften, vattnet, det vi äter 

eller genom de produkter och varor vi använder och hamnar till slut i både människor och 

miljö. Ungefär 100 kemikalier som inte bör finnas i kroppen naturligt går att återfinna i en 

människa (NSF, 2012a). 

Genom regelverk så som REACH, CLP-förordningen och kosmetikadirektivet (se kapitel 4) 

ska miljön och människors hälsa skyddas från skadliga kemikalier, vilket sker bland annat 

genom hälso- och miljöriskbedömningar. Ett problem är dock att regelverken endast tar 

hänsyn till de enskilda ämnena, då det bara är dessa som riskbedöms. Det betyder att om 

halterna av enskilda ämnen bedöms vara ofarliga, anses även blandningar av dessa vara 

ofarliga (Friström, 2011). 

I det verkliga livet däremot utsätts människor och natur dagligen för en bred kombination av 

kemikalier vilket kan ge helt annorlunda effekter, så kallade cocktaileffekter (Kemi, 2011d). 

Exempelvis kan doser av ämnen som har bedömts som ofarliga var för sig uppvisa farliga 

effekter när de blandas (Friström, 2011). Som regel är en blandning alltid farligare än 

koncentrationen av blandningens mest skadliga ämne. Allra skadligast har det visat sig vara 

för foster och barn då de är speciellt känsliga för kemikalier. Deras nervsystem, hjärnor, 

könsorgansutveckling och immunförsvar är inte färdigutvecklade och cocktaileffekter har 

visat kunna ge skador och missbildningar på könsorgan, samt pubertetsutvecklingar som blir 

framskjutna (Norin et al., 2011). Även fetma, ADHD, neuropsykiatriska effekter och diabetes 

har diskuterats som effekter av kombinationer av kemikalier (Froster et al., 2011).  

Det är både svårt och dyrt att undersöka cocktaileffekter (Friström, 2011). Dels tar det väldigt 
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lång tid att genomföra djurtester och dels är det i princip en omöjlighet att genomföra tester på 

alla tänkbara blandningar av kemikalier, då de är så gott som oändliga. I de fall då man 

faktiskt försöker uppskatta giftigheten av kombinationer av kemikalier används idag främst 

två teoretiska testmetoder; independent action och concentration addition. Man väger då 

samman de kända egenskaperna hos de enskilda ämnena för att kunna räkna ut en 

sammanlagd effekt. Men metoderna är endast teoretiska och i verkligheten kan vissa 

kemikalier såväl försvaga som förstärka varandras effekter, jämfört med vad beräkningarna 

från modellerna visar. Man kan även använda sig av kemiska analyser för att försöka beräkna 

blandningars giftighet, men då måste man redan på förhand veta vad man letar efter i 

blandningarna, för att kunna hitta det (Norin et al., 2011). 

För att kunna få bukt med problematiken kring kemikaliers kombinationseffekter menar 

Kemikalieinspektionen att ett första steg är att öka kännedomen kring de farliga egenskaperna 

och effekterna av enskilda ämnen. Därefter måste riskbedömningar även börja ta hänsyn till 

kombinationseffekter (Kemi, 2011d). Naturskyddsföreningen menar också att det är viktigt att 

man registrerar och riskbedömer ämnen även i låga volymer, vilket i dagsläget inte utförs 

(Norin et al., 2011). 

 

  



18 
 

4. Den offentliga sektorn, marknaden och kemikalieansvar 
 

Ansvaret för att människor och miljö ska skyddas från farliga kemikalier ligger dels på den 

offentliga sektorn och dels på marknaden. Genom internationella och nationella lagstiftningar, 

direktiv, föreskrifter och mål regleras kemikaliemarknaden, där producenternas ansvar i sin 

tur ligger på att bevisa och säkerställa att de produkter som sätts på marknaden inte är 

skadliga. I följande kapitel redogörs hur den aktuella ansvarsfördelningen kan vara 

problematisk för vad hygienprodukter och kosmetika egentligen tillåts innehålla. 

  

4.1 EU:s regelverk 
Inom EU är reglerna för hygienprodukter och kosmetika gemensamma, där en grundsten är att 

de inte får vara farliga för användaren. Nedan följer några viktiga förordningar och direktiv 

som påverkar utformningen av hygienprodukter och kosmetika.  

 

4.1.1 REACH 

Inom EU går lagstiftning av kemikalier tillbaka ända till 1960-talet, men reglerna för just 

industrikemikalier har på senare år förändrats. Efter en sju år lång kamp mellan politikerna 

och de motsättande lobbyisterna från kemiindustrin, trädde den första juni 2007 EU:s 

kemikalielagstiftning REACH i kraft, som är en direkt gällande förordning (Norin et al., 

2011; NSF, 2008). Innan REACH var det möjligt för kemikalietillverkare att sätta ut 

produkter innehållandes nästan vad som helst på marknaden. Tillverkarna behövde inte ens 

säkerställa att kemikalierna var ofarliga för vare sig miljön eller människa (Offerman, 2011).  

REACH har som syfte att förbättra skyddet för både människa och miljö genom att i ett tidigt 

stadie identifiera de inneboende egenskaperna hos kemiska ämnen. Samtidigt syftar REACH 

till att öka konkurrenskraften och innovationen inom EU:s kemikalieindustri (European 

Commission, 2012a). Genom REACH ska såväl ämnen som redan finns på marknaden, så 

som helt nya ämnen både registreras och riskbedömas (Regeringskansliet, 2012b).  Detta sker 

stegvis från år 2008 till 2018, beroende på vilka kvantiteter kemikalierna tillverkas eller 

importeras i (NSF, 2008). Innan REACH skulle träda i kraft genomfördes en registrering av 

befintliga ämnen på marknaden, som man uppskattade skulle bli cirka 30 000. I själva verket 

landade siffran på 129 000 (Offerman, 2011). Av alla de ämnen som finns registrerade idag 

har forskarna koll på effekterna av ungefär fem procent. Hur övriga 95 procent av ämnena 

påverkar människor och miljö är det ännu ingen som vet (Johansson, 2011). 
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Ansvaret för registrering, samt att ta fram tillräckligt med data, göra riskbedömningar och 

föreslå åtgärder för riskhantering av kemiska ämnen, ska ligga på industrin själv 

(Regeringskansliet, 2012b). Det är även upp till leverantörer av varor med kemikaliskt 

innehåll att lämna information till mottagaren om vilka kemikalier som ingår, samt hur varan 

på säkrast sätt ska brukas (NSF, 2008). 

Utvärderingen av alla registrerade ämnen står den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA 

för och det är de som avgör vilka ämnen som hamnar på den så kallade kandidatlistan. De 

kandidatlistade ämnena är de som sedan ska auktoriseras, det vill säga tillståndsprövas, innan 

de får användas. Alternativt förbjuds de helt, begränsas eller ersätts av säkrare varianter – om 

alternativen är tekniskt och ekonomiskt möjliga vill säga. Exempel på ämnen som 

tillståndsprövas är de som benämns som särskilt farliga kemikalier eller SVHC. Det är de 

ämnen som är cancerframkallande, långlivade, hormonstörande, kan påverka arvsmassa och 

fortplantningsförmåga samt de som är giftiga (NSF, 2008). I dagsläget finns det 73 ämnen på 

kandidatlistan (ECHA, 2011). ChemSec däremot har, baserat på REACH kriterier, identifierat 

hela 378 kemikalier som SVHC som de vill ska ersättas då de fortfarande används i många av 

dagens produkter och varor (ChemSec, 2012b). 

Trots att REACH räknas som den kemikalielagstiftning som är starkast i världen, påpekas ofta 

några nackdelar med regleringen (Froster et al., 2011). En vanligt förekommande kritik mot 

förordningen är att det bara är ämnen tillverkade eller importerade över en viss volym, vilket 

är ett ton, som måste prövas för registrering. Det betyder att ämnen i volymer under ett ton, 

vilket är en stor del av de ämnen som kan förekomma på marknaden, saknar krav på testdata. 

Dessutom är det bara för enskilda ämnen registreringskraven gäller och inte för blandningar 

av ämnen och dess kombinationseffekter, där alltså kunskapen är ofullständig (Norin et al., 

2011). Vidare saknas krav på märkning av varor med hälso- och/eller miljöfarliga egenskaper, 

då detta krav endast finns för kemiska ämnen och kemiska produkter. En vara kan därmed 

innehålla ämnen med egenskaper som påverkar hälsan eller miljön negativt, utan att det 

genom märkningar går att se på dess förpackning eller innehållsförteckning (Kemi, 2011a). 

Inte heller sker någon grundlig kontroll eller godkännande från myndigheter av de produkter 

och varor som sätts ut på marknaden. Myndigheternas uppgift är bara att genom tillsyn se till 

så att de produkter som sätts på marknaden följer de regler som finns (Läkemedelsverket, 

2011a). 

Kritik riktas även mot att man inte fullt ut kan räkna med att tillverkare och importörer 

kommer att genomföra åtgärder som hämmar marknadspotentialen för deras varor. Likaså 

finns inga specificerade uppgifter i REACH på hur tillverkare av ämnen ska genomföra sitt 
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ansvar för att minska riskerna med ämnen som är eller kan vara skadliga. Informationen som 

kemikalietillverkarna måste lämna har inte fullt den utsträckning som behövs för att göra 

grundliga riskbedömningar (Ebbeson & Langlet, 2010). 

Ytterligare är vissa ämnen eller kemikaliekategorier helt eller delvis undantagna från REACH 

och berörs därför inte alltid av reglerna. Exempelvis regleras kosmetika och hygienprodukter 

av annan lagstiftning och omfattas därför inte fullt ut av REACH (Kemi, 2010b). Färdiga 

hygien- och kosmetikaprodukter registreras inte i REACH, något som dock behövs för de 

råvaror och ämnen som används till produkterna. Det finns även vissa ämnen som kan 

återfinnas i kosmetika och hygienprodukter som är undantagna från registreringsplikten, vilka 

går att återfinna i REACH bilagor IV och V.1 Vidare är kosmetiska produkter undantagna från 

bestämmelserna om information i distributionskedjan, vilket innebär att säkerhetsdatablad 

med information om ämnens farliga egenskaper, åtgärder för riskhantering eller 

exponeringsscenarier inte behöver lämnas ut (Kemi, 2011e).  

I Sverige är det Kemikalieinspektionen som är den myndighet som har det övergripande 

ansvaret för REACH och det är de som ska se till att förordningen fullföljs 

(Regeringskansliet, 2012b).   

En utpekad positiv sida med REACH är att lagstiftningen tillåter konsumenten att påverka 

marknaden genom den lagstadgade möjligheten att kräva information om huruvida en produkt 

innehåller några ämnen på kandidatlistan eller inte. Det är då upp till butiken där produkten 

säljs att inom 45 dagar ge svar på detta – något både konsumenter och butiksanställda inte 

ofta är medvetna om (Froster et al., 2011). 

 

4.1.2 Kosmetikadirektivet 

Direktiv 76/768/EEG, det vill säga kosmetikadirektivet, är EU:s riktlinjer för att garantera att 

hygienprodukter eller kosmetika som förs ut på den europeiska marknaden inte ska orsaka 

några risker för människors hälsa eller vara farliga vid normal användning. Ansvaret för att 

säkerställa att produktanvändarna inte kommer till skada ligger hos importörer och tillverkare, 

som måste göra riskbedömningar såväl som att vidta åtgärder för att förhindra att skador 

uppstår (Statens offentliga utredningar, [SOU], 2007). Hur miljön påverkas av dessa 

produkter behandlas inte i direktivet, utan det omfattas av kraven i REACH.2 

Det är Läkemedelsverket och kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder som i Sverige 

har ansvar för tillsyn samt att direktivets bestämmelser efterlevs och dessa finns reglerade i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Kemikalieinspektionens REACH-upplysning, mailkontakt 2012-03-01. 
2 Ibid. 
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fyra olika föreskrifter från Läkemedelsverket (Läkemedelsverket, 2011a). Däremot utför inte 

Läkemedelsverket någon förhandsgranskning eller godkännande av produkter 

(Läkemedelsverket, 2011b). 

Den 11 juli 2013 träder kosmetikaförordningen 1223/2009/EEG i kraft, som på sikt kommer 

att ersätta kosmetikadirektivet (Nohrstedt, 2012). Syftet med förordningen är att både öka 

säkerhetsansvaret för producenter av kosmetika och hygienprodukter, samtidigt som man vill 

minska den administrativa belastningen (Europaparlamentet, 2009). Sammansättning och 

märkning av produkterna kommer att övervakas och djurförsök ska bli förbjudet (Europeiska 

unionen, 2010). De djurförsök som är tillåtna fram till år 2013 är de som testar ämnens 

egenskaper som är giftiga, kan ge risk för allergi och cancer eller kan skada 

reproduktionsförmågan eller foster (Johansson, 2011). Men om inga nya metoder kan ersätta 

djurtesterna för ovanstående risker och skador, kan förbudet komma att skjutas upp ytterligare 

(Forska utan djurförsök, 2012). Djurförsök för att testa färdiga kosmetika- och 

hygienprodukter har varit förbjudet sedan 2004, likaså har tester av ingredienser som används 

i dessa produkter varit förbjudet att testa på djur sedan 2009. Dessa får inte heller säljas på 

den Europeiska marknaden (Europaparlamentet, 2004).  

 

4.1.3 CLP-förordningen 

Förordning (EG) 1272/2008, eller den så kallade CLP-förordningen, reglerar klassificeringen, 

märkningen och förpackningen av ämnen och blandningar av ämnen (Kemi, 2011f). Syftet 

med förordningen, som är direkt anpassad till REACH, är att försöka säkerställa skyddet för 

människor och miljö genom att avgöra vilka egenskaper hos ämnen och blandningar av 

ämnen som bör bedömas som skadliga - det vill säga farliga för människa och miljö, samt 

fysikaliska faror. Det är tillverkares, importörers och nedströmsanvändares skyldighet att 

utföra klassificeringen. Bedöms ämnen eller blandningar som farliga ska de av leverantörer 

eller distributörer märkas upp med en varningsetikett (Social- och hälsovårdsministeriet, 

2009). 

CLP-förordningen omfattar däremot inga förbud eller begränsningar av användningen av 

ämnen, utan syftar endast till att garantera att kunskap kring kemikaliers farliga egenskaper 

och risker tas fram för att sedan överföras till användare (Ebbeson & Langlet, 2010). 

Kosmetika och hygienprodukter berörs som regel inte av CLP-förordningens bestämmelser då 

de är färdiga produkter avsedda för slutanvändaren. Dessa produkter saknar därför 

varningsetiketter (Kemi, 2011g). Krav för hur hygienprodukter och kosmetika ska märkas upp 
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återfinns i Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av kosmetika och hygieniska produkter 

(LVFS 2004:12). 

 

4.2 Svenska regelverk 
I Sverige regleras och påverkas kosmetika och hygienprodukter, samt kemikalierna i dessa, av 

såväl förordningar som föreskrifter och miljömål. För att veta vad som räknas som 

hygienprodukter eller kosmetika återfinns i § 1 i förordningen om kosmetiska och hygieniska 

produkter följande definition:  

 

Med kosmetiska och hygieniska produkter avses i denna förordning ämnen 
eller beredningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre 
delar eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller 
huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem, förändra deras utseende, 
skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt. 
(Förordning 1993:1283) 

	  

Det är den tilltänkta användningen och stället för applicering, men även ibland produktens 

innehåll som avgör ifall det är en hygienisk produkt eller kosmetika (Läkemedelsverket, 

2011a). Övrig lagstiftning av hygienprodukter och kosmetika finns i Läkemedelsverkets 

föreskrifter, samt som förordningar i miljöbalken (Läkemedelsverket, 2011b).  

Hygienprodukter och kosmetika omfattas även av miljöbalkens övergripande mål och 

bestämmelser, samt även de allmänna hänsynsreglerna. (Läkemedelsverket, 2011a).   

 

4.2.1 Miljöbalken (1998:808) 

Den svenska lagstiftningen av kemikalier finns huvudsakligen i 14 kapitlet i miljöbalken, men 

även i 9 kapitlet som behandlar miljöfarlig verksamhet samt hälsoskydd. De allmänna 

hänsynsreglerna i 2 kapitlet spelar också en stor roll för hanteringen och tillverkningen av 

kemikalier (Ebbeson & Langlet, 2010). Exempel på grundläggande hänsynsregler är:  

 

• Kunskapskravet: innebär att verksamhetsutövare eller den som vidtar en åtgärd måste 

ha tillräcklig kunskap för att veta hur människors hälsa samt miljön kan påverkas och 

skyddas. 

• Försiktighetsprincipen: innebär att redan om det finns en risk för att miljön eller 

människors hälsa kan skadas ska åtgärder sättas in för att förebygga att störningar 



23 
 

uppstår. Likaså ska alltid bästa ekonomiskt och tekniskt möjliga teknik användas för 

att förhindra skador. 

• Substitutionsprincipen: innebär att produkter eller varor som kan vara skadliga för 

människa och miljö ska undvikas att säljas om det finns ersättningsmöjligheter till 

mindre farliga produkter (SFS 1998:808).  

 

4.2.2 Läkemedelsverkets föreskrifter 

Kosmetikadirektivet regleras i Sverige av fyra föreskrifter från läkemedelsverket. Dessa är 

LVFS 2004:12 om kontroll av kosmetika och hygieniska produkter; LVFS 2007:4 om förbud 

och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetika och hygieniska produkter; LVFS 

2006:17 om avgifter för kontroll av kosmetika och hygieniska produkter samt LVFS 1997:4 

om analysmetoder för kontroll av sammansättningar av kosmetiska hygieniska produkter 

(Läkemedelsverket, 2011a). 

LVFS 2004:12 reglerar hur hygienprodukter och kosmetika ska märkas upp, då dessa 

produktgrupper inte omfattas av CLP-förordningen. I § 14 listas sju krav på märkningar som 

produkternas behållare samt ytterförpackning måste innehålla: den ansvariga personens namn 

eller firma och adress, ingrediensförteckning, vikten eller volymen av den mängd som 

produkten innehåller, datum för hur länge produkten är hållbar, eventuella 

försiktighetsåtgärder som ska tas hänsyn till vid användning, tillverkningspartiets referens 

eller nummer för att kunna identifiera produkten samt produktens användningsområde. 

Innehållsförteckningen måste även den följa vissa krav. Exempelvis har man inom EU 

kommit överens om att samma ämnesnamn ska användas i alla länder, för att 

innehållsförteckningarna ska se likadana ut överallt. Ämnesnamnen hämtas därför från INCI, 

som är det gemensamma internationella systemet för namngivning. Oftast skrivs de kemiska 

ämnena på engelska och ingredienser baserade på växter på latin. Vidare måste alla ämnen 

som finns med i produkten finnas deklarerade på innehållsförteckning i storleksordning, från 

ämnen som ingår i störst mängd till minst mängd (Läkemedelsverket, 2010). Om ämnena 

däremot finns i en mängd under en procent får dessa deklareras i vilken ordning som helst 

efter de ämnen som finns i mängder över en procent. Alla doftämnen, utom de 26 mest 

allergiframkallande, är däremot undantagna från deklarationskraven då dessa tillsammans kan 

sammanföras under ett och samma namn – parfum eller fragrance (Johansson, 2011). 
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4.2.3 Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö 

Sverige har ett miljömålssystem som innehåller ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. 

Generationsmålet innebär att det till nästkommande generation, år 2020, ska överlämnas ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att hälso- och miljöproblem har 

exporterats utanför Sveriges gränser. Miljökvalitetsmålen beskriver de tillstånd i miljön man 

genom miljöarbete vill uppnå i Sverige (Miljömål, 2012b).  

Kunskap kring kemikalier och dess inneboende egenskaper, samt dess verkan på människor 

och miljö saknas till stor del i dagens samhälle. Därmed utgörs svårigheter till att begränsa 

risker och effekter av kemikalier, varpå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö tillkom. Målet, som 

Kemikalieinspektionen bär ansvaret för, kan betraktas som ett uttryck för vad den svenska 

kemikaliepolitiken ska uppnå, vilket är:  

 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av 
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. (Miljömål, 2012c)  

	  

Miljökvalitetsmålet är ytterligare uppdelat i nio delmål, som regeringen inom en snar framtid 

istället kommer att ersätta med etappmål. Dessa delmål/etappmål syftar till att precisera 

arbetet med att nå en Giftfri miljö genom att fastställa såväl inriktning på arbetet samt tidsmål. 

Tre av delmålen; ”Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper”, ”Information 

om farliga ämnen i varor” och ”Utfasning av farliga ämnen” skulle ha uppnåtts mellan 2007 

och 2010, men alla tre delmålen misslyckades att nås i tid. Delmålen uppskattas däremot att 

kunna nås till år 2025 respektive 2030 om ytterligare insatser görs. Exempelvis menar 

Naturvårdsverket att det behövs uppgifter om miljöegenskaper bland annat i kosmetika, att 

kunskapen om blandningar av ämnen måste ökas och att kunskapskraven måste stärkas för 

produktgrupper som inte omfattas av REACH, så som hygienprodukter och kosmetika. 

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö bedöms som svåruppnåeligt inom en generation, bland annat 

på grund av att det saknas kunskap om kemikaliehalter i miljön och i människor, att 

möjligheten att uppnå målet även är beroende av andra miljömål, samt är det oklart om det 

har skett en förbättring av tillståndet i miljön. Användningen av kemikalier världen över ökar 

och riskerna sprids globalt. Om ytterligare åtgärder vidtas, så som ett starkt arbete nationellt 



25 
 

och en utveckling av hållbar teknik så som grön kemi, kan målet eventuellt nås lite senare än 

år 2020 (Naturvårdsverket, 2011). 

I Kemikalieinspektionens rapport från 2011 presenteras tre olika lösningar för att kunna nå 

både generationsmålet och målet Giftfri miljö. Dessa är en ökad substitution av farliga ämnen 

i varor, en ökad kunskap om risker, hantering och flöden av kemikalier i varor samt en ökad 

möjlighet att tillgå information om innehållet av kemikalier i varor.  

Detta föreslås ske genom sex olika strategier. En av strategierna innebär att det är viktigt att 

utnyttja de processer och synergier som existerar utanför kemikalieområdet, exempelvis 

genom att effektivisera resursanvändning och återvinning och förstärka skyddet samt 

säkerheten för konsumenter och produkter. Kemikalieinspektionen vill se ett större 

utnyttjande av en blandning av drivkrafter och styrmedel, genom att EU:s lagstiftning 

utvecklas samtidigt som myndigheter utökar deras informationsspridning samt att branscher 

och företag ökar deras kunskap och medvetenhet. De anser att det är viktigt att öka den 

nationella och internationella kommunikationen och samarbetet mellan organisationer, företag 

och myndigheter och även att i en högre grad utnyttja den interaktion som finns mellan olika 

nationella och internationella insatser. Vidare menar de att forskning om risker och 

begränsningar av dessa bör utökas samtidigt som informationsspridningen genom olika 

insatser ökar. Sist men inte minst föreslås en strategi om att vissa varugrupper bör prioriteras 

och att myndigheter och samhället bör fokusera på dessa. De varugrupper som avses är 

exempelvis varor som används i vardagslivet, som många människor kommer i kontakt med 

och som kan innebära en fara vid utsättande av farliga kemikalier eller ämnen (Kemi, 2011h). 

 

4.3 Marknaden 
Ansvaret för att kontrollera, bevisa och för att säkerställa att ämnen som ingår i produkter som 

säljs inte är farliga ligger på tillverkare och företag som vill använda dessa ämnen - inte på 

myndigheter. Men dagens kemikaliekontroll anses vara bristfällig och samtidigt starkt 

påverkad av bland annat marknadens och myndigheternas intressekonflikter (Ebbeson & 

Langlet, 2010). Nedan följer en beskrivning av hur marknaden ser ut för kemikalier, 

hygienprodukter och kosmetika. 

 

4.3.1 Marknadens kemikaliekontroll 

Ansvaret för att ta fram säkra produkter ligger på företagen som producerar dessa och det är 

upp till dem att se till att de inte släpper några produkter med farliga ämnen på marknaden. 
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Det finns dock en stor invändning till kraven på företagens bevisbörda, vilket är att det nästan 

aldrig går att bevisa att något är helt ofarligt. Detta beror på svårigheten i att bevisa en 

avsaknad av en effekt. Istället kan man göra undersökningar på ett visst antal former av 

skador eller faror, men det är omöjligt att täcka in alla potentiella typer av skador (Ebbeson & 

Langlet, 2010). Det här har lett till att ett ämne kan bedömas som ofarligt enbart för att det 

inte är tillräckligt undersökt, då endast osäkerhet inte räcker till för att förbjuda eller begränsa 

kemikalier (Froster et al., 2011).   

Det riktas även en del kritik mot två av de vanligaste verktyg som producenter använder vid 

undersökningar av kemikaliers egenskaper och farlighet, vilka är gränsvärden och 

riskbedömningar. Riskbedömningar har en svaghet, nämligen att bedömningarna av 

kemikalier ofta är grundade på väldigt grova antaganden vilket kan leda till ojämna och stora 

variationer i resultat. Samtidigt har alltid de experter som utför riskbedömningar en 

uppdragsgivare som kan finnas inom kemikaliemarknaden såväl som bland myndigheter, 

vilket även kan leda till olika svar. Riskbedömningar är viktiga och behövs, men dagens 

metoder är otillräckliga framför allt då man idag bara riskbedömer ett ämne åt gången och 

inte blandningar av ämnen (Ibid.). 

Gränsvärden är den av myndigheter fastställda högsta tillåtna nivån av kemikalier som 

företagen ska rätta sig efter. Här går inte gränsen mellan vad som är farligt och ofarligt, utan 

värdena baseras på ekonomiska, tekniska och administrativa faktorer som ska hjälpa till att 

bestämma den totala exponeringen (Ibid.).  Dagens kemikaliekontroll är alltså påverkad av de 

intressekonflikter som uppstår mellan såväl myndigheter och hälso- och miljöskydd, samt 

företagen med deras vinstintressen, deras strävan efter att bevara en produktiv marknad och 

industrins konkurrenskraft (Ebbeson & Langlet, 2010).  

 

4.3.2 Ledande hygienprodukt- och kosmetikaföretag 

Hela tio procent av den globala ekonomin står kemikalieindustrin för, som har expanderat 

stort under det senaste seklet (Offerman, 2011). Från den första halvan av 1900-talet ökade 

produktionen av kemikalier världen över från sju miljoner ton per år, till 400 miljoner ton per 

år under århundradets andra halva (Kemi, 2011a). Just hygien- och kosmetikabranschen är 

enormt stor, inte minst i Sverige där vi år 2010 spenderade drygt 15 miljarder kronor på dessa 

produkter (Kemisk-tekniska leverantörförbundet, 2012). En av drivkrafterna på hygien- och 

kosmetikamarknaden är innovation och idag finns det otaliga produkter i olika färger och 

former inriktade på människors många olika sorters behov, som i slutändan ger ett oändligt 
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stort antal valmöjligheter. Allt för att passa konsumenterna och samtidigt ligga före 

konkurrenterna. Då många produkter har en livslängd på under fem år sker ständigt 

förändringar på hygien- och kosmetikamarknaden och det räknas med att ungefär 25 procent 

av alla produkter omformuleras varje år (European Commission, 2012b). Dessa produkter 

florerar även mycket i media, då just hygien- och kosmetikabranschen är en av de branscher 

som visar mest reklam i magasin och tv. Exempelvis lägger L’Oréal ut drygt fem miljarder 

euro varje år på marknadsföring– vilket är en nästan tio gånger större summa än vad de lägger 

på forskning och utveckling av deras produkter. De kommersiella intressena är helt enkelt 

väldigt stora. Men även om hygien- och kosmetikabranschen i sig är stor är det endast ett fåtal 

större internationella företag som dominerar på marknaden (Johansson, 2011):	  

 

• Procter & Gamble är ett av världens ledande konsumentföretag (Procter & Gamble, 

[P&G], 2012a). Förutom produkter för hem och hushåll har företaget även cirka 45 

olika hygien- och kosmetikamärkena. Några av dem är Head & Shoulders, Aussie, 

Gilette, Herbal Essences och Wella (P&G, 2012b). Företaget har cirka 135 000 

anställda med en årsomsättning på ungefär 600 miljarder kronor (Johansson, 2011). 

• L’Oréal har runt 33 olika hygien- och kosmetikamärken, däribland Garnier, 

Maybelline, Vichy, Lancôme, Biotherm, YSL, Kérastase, Redken och The Body shop. 

Deras årliga omsättning är ungefär 175 miljarder kronor och de har cirka 67 000 

anställda (Johansson, 2011; L’Oréal, 2012a).  

• Unilever har runt 16 olika hygien- och kosmetikamärken, där bland annat Dove, 

Rexona, Sunsilk, Vaseline, Axe och Lux går att hitta (Unilever, 2012). Företaget har 

ungefär 167 000 anställda och en omsättning på närmare 400 miljoner kronor 

(Unilever, 2010). 

• Henkel äger cirka sex olika hygien- och kosmetikamärken, däribland Schwarzkopf, 

Syoss, Fa och Barnängen. Företaget har cirka 52 000 anställa med en årlig omsättning 

på ungefär 30 miljarder kronor (Johansson, 2011; Henkel, 2012a). 

• Beiersdorf har ungefär fyra olika hygien- och kosmetikamärken, däribland Nivea, 

Eucerin, Labello och La Prairie. Företaget har runt 22 000 anställda och omsätter cirka 

60 miljarder kronor per år (Johansson, 2011; Beiersdorf, 2012). 

 

Hemsidorna till Procter & Gamble, L’Oréal, Unilever, Henkel och Beiersdorf presenterar alla 

information om hur företagen jobbar för hållbarhet, forskning och säkerhet i deras produkter. 
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L’Oréal hävdar att deras etiska värderingar grundar sig i både vetenskaplig noggrannhet och 

lyhördhet för samhälleliga problem, vilket återspeglar sig på ett förebyggande sätt där 

produktformler utvecklas genom att ämnen som är föremål för oro antingen tas bort eller 

ersätts. Enligt företaget har de bland annat i nästan alla deras produkter ersatt ftalater, de 

använder bara delvis vissa parabener och har en begränsad användning av nanoteknologi 

(L’Oréal, 2012b). Vidare påstår företaget att en av deras högsta prioriteringar är att skydda 

konsumenter, varpå noggranna säkerhetstester som uppfyller aktuella säkerhetsbestämmelser 

utförs på alla produkter innan de sätts ut på marknaden (L’Oréal, 2012c).  

Procter & Gamble, som har fler än fyra miljarder konsumenter som använder deras produkter 

varje dag, menar på att ingenting är viktigare för dem än försäkran om att deras produkter är 

säkra för deras konsumenter och miljön (P&G, 2012c). En av Henkels fokuspunkter för att nå 

hållbar utveckling är att saluföra säkra produkter som uppfyller vetenskapligt erkända 

kriterier och som inte påverkar varken miljön eller konsumenters hälsa (Henkel, 2012b). 

Det danska konsumentrådet jobbar bland annat med att försöka påverka marknadens 

producenter till att fasa ut alla hormonstörande ämnen från hygienprodukter och kosmetika, 

där just 17 ämnen är av särskild vikt. Nyligen släppte de en grön lista på hygien- och 

kosmetikamärken som i dagsläget inte använder dessa hormonstörande ämnen i deras 

produkter, men även en röd lista på hygien- och kosmetikamärken som har dessa ämnen i 

deras produkter och som även har tillkännagett att de inte heller har för avsikt att ta bort 

dessa. På den röda listan finns 13 märken ägda av L’Oréal representerade och även ett märke 

från Henkel. Av de 58 märken på den gröna listan finns ingen av de ledande hygien- och 

kosmetikaföretagens märken representerade (Forbrugerrådet, 2012). 

 

4.3.3 Naturligt smink 

I motsats till den konventionella kosmetikaindustrin har på senare år en allt starkare trend 

börjat växa fram i form av naturliga och ekologiska hygienprodukter och kosmetika. Dessa 

innehåller till största del naturliga råvaror så som mineraler, dofter, ämnen och extrakt från 

växter och djur (Meyer von Bremen, 2011). Väldigt få, om ens några, syntetiska tillsatser 

används och producenter ersätter mineraloljor med vegetabiliska oljor (Johansson, 2011). De 

ekologiska produkterna är även framtagna utan hjälp av bekämpningsmedel (IMS, 2011h). De 

naturliga ämnena är oftast lättare för naturen att bryta ned än de syntetiskt framställda. Dock 

finns det ingen nationell standard för hur natursmink ska definieras, varpå de ingredienser 

som anses vara godkända för att användas i naturligt smink kan variera från producent till 
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producent. Några av de lite större organisationerna som certifierar naturlig och/eller ekologisk 

kosmetika är BDIH, Ecocert och Soil Association (Johansson, 2011).  

 

  

 

 

 

 

Men bara för att ett ämne är naturligt finns det ingen garanti för att det ska vara bra eller 

hälsosamt (Johansson, 2011). En kritik som flitigt riktas mot naturkosmetiken är att ämnena 

som används oftast är mindre undersökta än de kemikalier som är syntetiskt framställda 

(Meyer von Bremen, 2011). Även slutresultatet på produkterna kan variera stort då många 

omständigheter spelar in, så som hur odling, skörd och behandlingen av råvarorna har skett. 

När det kommer till syntetiska kemikalier är dessa mer konsekventa vilket underlättar för att 

vid framställning kunna göra dem likadana varje gång och därmed till viss del kunna avgöra 

deras egenskaper (Johansson, 2011). 

Just naturliga doftämnen, såsom eteriska oljor, kritiseras ofta för dess negativa egenskaper då 

många av dem är allergiframkallande. Geraniol, limonen och linalol är tre av de 26 

parfymämnen som måste deklareras med dess fulla namn på innehållsförteckningar, då de 

tillhör de mest allergiframkallande ämnena (Johansson, 2011). Dessutom är limonen 

miljöfarligt och linalol är misstänkt cancerframkallande (IMS, 2012b). Parfymämnena 

innebär även en miljöfara då de kan vara giftiga för fiskar (Johansson, 2011).  

En annan kosmetikatrend som växt sig starkare genom åren är mineralsminket. I traditionellt 

mineralsmink ska talk, konserveringsämnen, kemikalier, silikoner, parfym, växtextrakt eller 

mineraloljor inte ingå. Producenter tolkar dock begreppet olika och ovanstående ämnen har 

alla påträffats i mineralsmink, som precis som sitt namn avslöjar alltså bara ska innehålla 

olika mineraler (Johansson, 2011; Sjöström, 2011). Mineralsmink, som ofta har 

marknadsförts som mer miljövänligt, har även i vissa fall visat sig innehålla tungmetaller som 

kan ha negativa effekter på såväl hälsa som miljö (Meyer von Bremen, 2011).  

 

Figur 1. Certifieringsorganisationerna BDIH, Ecocert och Soil Association. Källor: Soil Association 
Certification och AllByNature. 
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4.3.4 Miljömärkning  

För att hjälpa konsumenter och marknaden att göra mer miljömedvetna val finns så kallade 

miljömärkningar. Miljömärkningar kan även ses som en drivkraft för att utveckla och 

producera produkter som är så liten belastning för miljön som möjligt (Kemi, 2009).  

Det finns en rad olika miljömärkningar för såväl produkter, som varor och tjänster. För 

hygienprodukter och kosmetika är det miljömärkningarna Svanen, EU Ecolabel och Bra 

Miljöval som används i Sverige. Dessa märkningar, som även omfattar en rad andra typer av 

produkter och tjänster, täcker in flera olika miljöaspekter – bland annat kemikalier i produkter 

(Konsumentverket, 2011).  

Svanen avgör vilka produkter de märker genom att bedöma miljöbelastningen med hjälp av 

livscykelanalyser (Svanen, 2012a). 	  De har i dagsläget miljömärkta hudkrämer, schampon, 

balsam, solprodukter, tvålar, deodoranter och läppcerat (Svanen, 2012b). 2009 startade 

Svanen det så kallade Sminkuppropet; en kampanj med bland annat målet att visa producenter 

av smink att det finns en marknad för att märka kosmetik med Svanen, men att utbudet för 

tillfället är för litet (Svanen, 2009).  

EU Ecolabel är EU:s eget miljömärke och liksom Svanen tar denna märkning hänsyn till en 

produkts eller tjänst hela livscykel. I Sverige finns märkningen på ett fåtal tvålar, men i övriga 

Europa finns den på desto fler produkter (European Commission, 2012c).  

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning med syfte att märka de 

produkter och tjänster som miljön tar minst skada av. Ett av Naturskyddsföreningen mål är 

bland annat att alla kemikalier som är svåra att bryta ned samt giftiga ska försvinna (NSF, 

2012b). Miljömärkningen sker genom en rad kriterier som utgår från ett helhetsperspektiv och 

i dagsläget finns en rad duschkrämer, schampon, balsam och tvålar märkta med Bra Miljöval 

(NSF, 2012c).  

Svanen och Bra Miljöval gör inte skillnad på huruvida produkterna är ekologiska eller 

naturliga, utan ställer snarare krav på hur produktens råvaror är framställda samt miljö- och 

hälsoegenskaper på de ingående ingredienserna (Johansson, 2011). 

 

	  
Figur 2. Miljömärkningarna Svanen, Bra Miljöval och EU Ecolabel. Källa: Konsumentverket. 
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En kritik mot vissa miljömärkningar är att de inte tar hänsyn till allergiframkallande ämnen. 

För konsumenter som vill undvika att komma i kontakt med allergener finns produkter märkta 

med Astma och allergiförbundets symbol. Dessa produkter är de som så några människor som 

möjligt kan tänkas få en allergireaktion av (Johansson, 2011). 
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5. Resultat  
Ansvaret för kemikalier i hygienprodukter och kosmetika har sina brister – lagstiftning kan 

ses som inte stark eller omfattande nog samtidigt som marknaden fortfarande producerar 

produkter som inte bevisligen är helt ofarliga. Det blir problematiskt för konsumenterna, som 

inte vet vad de konsumerar och därmed inte heller vad de utsätter sig själva eller miljön för i 

form av negativa konsekvenser. 

I följande del presenteras resultatet av enkäten, som besvarades av 530 respondenter. 

Enkätsvaren redovisas i tabellform genom olika teman, där vissa frågor har sammanförts och 

redovisas i samma tabell. Av de 31 frågor som enkäten bestod av kommer endast de svar med 

störst relevans för undersökningen att redovisas i det här avsnittet. Övriga svarsresultat 

återfinns i bilaga II, men på grund av utrymmesskäl har inte alla svar tillhörande enkätens 

öppna frågor redovisats.  

 

5.1 Presentation av respondenterna 
Enkätens första fem frågor rörde grundinformation om respondenterna, så som kön, ålder, 

sysselsättning, högsta genomförda eller pågående utbildning samt ungefärlig månadsinkomst 

efter skatt. Resultatsvaren (se bilaga II) visar att majoriteten, ungefär tre fjärdedelar av 

respondenterna, var kvinnor, lite drygt två tredjedelar av respondenterna var studenter och 

ungefär tre femtedelar av respondenterna hade en ungefärlig månadsinkomst på under 10 000 

kronor.  

 

Fråga nummer 31, som ställdes allra sist i enkäten, var en öppen sådan vars syfte var att få 

veta varför respondenterna använder hygienprodukter och kosmetika. Det absolut vanligaste 

svaret var ”För att vara ren, fräsch och snygg”. Många respondenter svarade även att de 

använder olika produkter för att höja självkänslan då de mår bra av det. Om de ser bra ut 

känner de sig även bättre. Att de använder hygienprodukter och/eller kosmetika på grund av 

vana eller för att kroppen och huden är beroende av det var också ett vanligt svar. Sist men 

inte minst var det många respondenter som svarade att de använder olika produkter för hygien 

och skönhet på grund av påtryckningar från andra och samhället, då det finns många 

skönhetsideal och andra samhällsnormer att leva upp till. Den sociala påverkan var en viktig 

faktor som respondenterna nämnde. 
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5.2 Respondenternas användning av hygienprodukter samt kosmetika 
I enkäten ställdes frågan om hur ofta respondenterna använde 20 olika hygienprodukter och 

kosmetika. I tabell 1 redovisas dessa produkter tillsammans med den frekvens som fick flest 

svar. I de fall då flera användningsfrekvenser visade relativt jämna svar, redovisas båda. För 

alla svar tillhörande frågan, se bilaga II. 

 

Tabell 1. Hur ofta använder du dessa produkter: 

 

Produkttyp Användningsfrekvens  Antal svar (Fördelning %) 

Balsam 1-3 gånger i veckan  300 (56,6%) 

Schampo 1-3 gånger i veckan  348 (65,7%) 

Duschtvål Dagligen  288 (54,3%) 

Deodorant Dagligen  464 (87,5%) 

Hudlotion  1-3 gånger i veckan  

Dagligen  

184 (34,7%) 

173 (32,7%) 

Läppcerat Dagligen  256 (48,3%) 

Raklödder Aldrig  

1-3 gånger i veckan  

194 (36,6%) 

130 (24,5%) 

Brun utan sol Aldrig  377 (71,2%) 

Foundation Aldrig  

Dagligen  

205 (38,7%) 

180 (33,9%) 

Hårfärg Mer sällan*  

Aldrig  

260 (49,1%) 

215 (40,6%) 

Hårmousse Aldrig  290 (54,7%) 

Hårspray 1-3 gånger i veckan  

Aldrig  

122 (23 %) 

119 (22,5%) 

Hårvax Aldrig  282 (53,2%) 

Läppstift Aldrig 

1-3 gånger i månaden 

240 (45,3%) 

119 (22,5%) 

Mascara Dagligen 275 (51,9%) 

Nagellack Aldrig 

1-3 gånger i månaden 

153 (28,9%) 

147 (27,7%) 

Parfym  Dagligen 245 (46,2%) 
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Puder Aldrig  

Dagligen 

192 (36,2%) 

161 (30,4%) 

Rouge Dagligen 

Aldrig 

182 (34,3%) 

172 (32,5%) 

Ögonskugga Aldrig 

1-3 gånger i månaden 

172 (32,5%) 

109 (20,6%) 

Summa  524-525 (98,9% - 99,1%) 

Bortfall  5-6 (0.9 % - 1,1 %) 

* Mer sällan än 1-3 gånger i månaden. 

 

De produkter som flest respondenter svarade att de dagligen använder var duschtvål, 

deodorant, läppcerat, mascara, parfym och rouge. Dock bör det påpekas att nästan en tredjedel 

av respondenterna uppgav att de aldrig använder rouge, vilket är en närapå lika stor del som 

uppgav att de använder produkten varje dag. 

De produkter som flertalet av respondenterna uppgav att de använder en till tre gånger i 

veckan var balsam, schampo, hudlotion och hårspray. Det bör även här påpekas att en nästan 

lika stor del som uppgav att de använder hudlotion en till tre gånger i veckan, uppgav att de 

använder produkten dagligen. 

De produkter som de flesta av respondenterna uppgav att de aldrig använder var raklödder, 

brun utan sol, foundation, hårmousse, hårvax, läppstift, nagellack, puder och ögonskugga.  

Dock var det nästan lika många respondenter som uppgav att de använder foundation och 

puder dagligen. Likaså var svarskillnaderna mellan aldrig och en till tre gånger i månaden inte 

märkbart stor i frågan om användandet av nagellack.  
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Tabell 2. Skulle du kunna tänka dig minska den mängd hygienprodukter och kosmetika 

du i dagsläget använder? 

 

Svarsalternativ Antal svar (Fördelning %) Antal svar (Fördelning %) 

 Hygienprodukter Kosmetika 

Ja 100 (18,9%) 201 (37,9%) 

Nej 423 (79,8%) 300 (56,6%) 

Använder inga hygienprodukter /  

kosmetika 

2 (0,4 %) 24 (4,5 %) 

Summa 525 (99,1%) 525 (99,1%) 

Bortfall 5 (0.9 %) 5 (0.9 %) 

 

Majoriteten av respondenterna kunde varken tänka sig minska på den mängd hygienprodukter 

eller kosmetika de i dagsläget använder. Nej-svaret var dock kraftigare i frågan om 

hygienprodukter, där cirka fyra femtedelar inte kunde tänka sig minska mängden produkter, 

till skillnad från kosmetika där lite mindre än tre femtedelar inte kunde tänka sig minska sin 

användning.  

 

Tabell 3. Ungefär hur mycket pengar lägger du på hygienprodukter och kosmetika 

varje månad? 

 

Svarsalternativ Antal svar (Fördelning %) Antal svar (Fördelning %) 

 Hygienprodukter Kosmetika 

0-99 kr 118 (22,3%) 154 (29,1%) 

100-249 kr 293 (55,3%) 238 (44,9%) 

250-499 kr 58 (10,9%) 69 (13 %) 

500+ kr 30 (5,7 %) 41 (7,7 %) 

Summa 499 (94,2%) 502 (94,7%) 

Bortfall 31 (5,8 %) 28 (5,3 %) 

 

De flesta av respondenterna lägger mellan 100 och 249 kronor i månaden på såväl 

hygienprodukter som kosmetika.  
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Tabell 4. Prioritera från 1-9, där 1 är viktigast, vad som styr vilka hygienprodukter du 

köper: 
 

 Antal svar (Fördelning %) 

Svarsalternativ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pris 62 

(11,7%) 

86 

(16,2%) 

95  

(17,9%) 

71 

(13,4%) 

63 

(11,9%) 

41  

(7,7 %) 

44  

(8,3 %) 

18  

(3,4 %) 

19  

(3,6 %) 

Märke 28  

(5,3 %) 

56 

(10,6%) 

69  

(13 %) 

60  

(11,3%) 

69  

(13 %) 

56 

(10,6%) 

64 

(12,1%) 

55  

(10,4%) 

41 

 (7,7 %) 

Innehålls- 

förteckning 

69  

(13 %) 

50  

(9,4 %) 

33  

(6,2 %) 

27  

(5,1 %) 

23  

(4,3 %) 

42  

(8 %) 

53  

(10 %) 

62 

(11,7%) 

131 

(24,7%) 

Utseende/ 

doft 

69  

(13 %) 

77 

(14,5%) 

91 

(17,2%) 

73 

(13,8%) 

76 

(14,3%) 

40  

(7,5 %) 

32  

(6 %) 

23  

(4,3 %) 

21  

(4 %) 

Vana 67 

(12,6%) 

61 

(11,5%) 

62 

(11,7%) 

77 

(14,5%) 

66 

(12,5%) 

45  

(8,5 %) 

44  

(8,3 %) 

40  

(7,5 %) 

24  

(4,5 %) 

Reklam 26  

(5 %) 

34  

(6,4 %) 

17  

(3,2 %) 

33 

(6,2 %) 

35 

(6,7 %) 

50  

(9,4 %) 

74  

(14 %) 

115 

(21,7%) 

102  

(19,2%) 

Special- 

erbjudande 

10 

(1,9 %) 

37 

(7 %) 

55 

(10,4%) 

75 

(14,2%) 

68 

(12,8%) 

96 

(18,1%) 

74  

(14 %) 

52  

(9,9 %) 

23 

(4,4 %) 

Impuls 17 

(3,2 %) 

41 

(7,7 %) 

37 

(7 %) 

38  

(7,2 %) 

50 

 (9,4 %) 

73 

(13,8%) 

86 

(16,2%) 

78 

(14,7%) 

73 

(13,8%) 

Funktion 150 

(28,3%) 

56 

(10,6%) 

45 

(8,5 %) 

42 

 (8 %) 

42 

(8 %) 

48  

(9,1 %) 

27  

(5,1 %) 

37  

(7 %) 

52 

 (9,9 %) 

Summa 486-502 (91,7% - 94,7%) 

Tabell 28-44 (5,3 % - 8,3 %) 

 

Faktorerna som styr vid köp (gulmarkerade i tabellen) av hygienprodukter är: 

1. Funktion; 2. Pris; 3. Pris; 4. Vana; 5. Utseende/doft; 6. Specialerbjudande; 7. Impuls;  

8. Reklam; 9. Innehållsförteckning. 
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Tabell 5. Prioritera från 1-9, där 1 är viktigast, vad som styr vilken kosmetika du köper: 

 

 Antal svar (Fördelning %) 

Svarsalternativ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pris 63 

(11,9%) 

93 

(17,5%) 

80 

(15,1%) 

68 

(12,8%) 

47 

(8,9 %) 

44  

(9 %) 

39 

(8,3 %) 

25  

(4,7 %) 

29 

(5,5 %) 

Märke 42  

(7,9 %) 

79 

(14,9%) 

81 

(15,3%) 

54 

(10,2%) 

47 

(8,9 %) 

50  

(9,4 %) 

48 

(9,1 %) 

48 

(9,1 %) 

34 

(6,4 %) 

Innehålls- 

förteckning 

61 

(11,5%) 

44 

(8,3 %) 

39 

(7,4 %) 

29  

(5,5 %) 

35 

 (6,6 %) 

30 

(5,7 %) 

44  

(8,3 %) 

52 

(9,8 %) 

143  

(27 %) 

Utseende/ 

doft 

54 

(10,2%) 

67 

(12,6%) 

63 

(11,9%) 

82 

(15,5%) 

68 

(12,8%) 

45 

(8,5 %) 

46 

(8,7 %) 

41 

(7,7 %) 

16  

(3 %) 

Vana 56 

(10,6%) 

63 

(11,9%) 

58 

(10,9%) 

76 

(14,3%) 

83 

(15,7%) 

46  

(8,7 %) 

36 

(6,8 %) 

37 

(7 %) 

26 

(4,9 %) 

Reklam 17 

(3,2 %) 

28  

(5,3 %) 

27  

(5,1 %) 

34 

(6,4 %) 

45 

(8,5 %) 

59 

(11,1%) 

87 

(16,4%) 

95 

(17,9%) 

86  

(16,2%) 

Special- 

erbjudande 

11 

(2,1 %) 

35 

(6,6 %) 

56 

(10,6%) 

59 

(11,1%) 

69 

(13 %) 

86 

(16,2%) 

83 

(15,7%) 

55 

(10,4%) 

21 

(4 %) 

Impuls 19 

(3,6 %) 

28 

(5,3 %) 

40 

(7,5 %) 

37 

(7 %) 

38 

(7,2 %) 

83 

(15,7%) 

62 

(11,7%) 

97 

(18,3%) 

69 

 (13 %) 

Funktion 158 

(29,8%) 

48  

(9,1 %) 

34 

(6,4 %) 

40 

(7,5 %) 

51 

 (9,6 %) 

33 

(6,2 %) 

34  

(6,4 %) 

28 

(5,3 %) 

56 

(10,6%) 

Summa 473-488 (89,2% - 92,1%) 

Tabell 42-57 (7,9 % - 10,8%) 

 

Faktorerna som styr vid köp (gulmarkerade i tabellen) av kosmetika är: 

1. Funktion; 2. Pris; 3. Märke; 4. Utseende/doft; 5. Vana; 6. Specialerbjudande; 7. Reklam;  

8. Impuls; 9. Innehållsförteckning. 

 

Gemensamt för respondenternas svar, för både hygienprodukter och kosmetika, var att de två 

högst prioriterade faktorerna vid köp var funktion och pris, medan den lägsta prioriteringen 

var innehållsförteckningen. Däremot prioriterade den näst största gruppen av respondenter (13 

procent respektive 11,5 procent), som inte prioriterar innehållsförteckningen sist, faktiskt 

denna först vid val och köp av produkt. 
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Prioriteringsordningen för resterande sex faktorer varierade lite mellan de olika 

produktkategorierna.  

 

Tabell 6. Handlar du ekologiska hygienprodukter och ekologisk kosmetika när så är 

möjligt?  

 

Svarsalternativ Antal svar (Fördelning %) Antal svar (Fördelning %) 

 Hygienprodukter Kosmetika 

Aldrig 238 (44,9%) 272 (51,3%) 

Ibland 225 (42,5%) 205 (38,7%) 

Ofta 43 (8,1 %) 34 (6,4 %) 

Alltid 23 (4,3 %) 18 (3,4 %) 

Summa 529 (99,8%) 529 (99,8%) 

Bortfall 1 (0,2 %) 1 (0,2 %) 

 

Gemensamt för både hygienprodukter och kosmetika var att de flesta av respondenterna 

uppgav att de aldrig handlar dessa i form av ekologiska alternativ. För kategorin 

hygienprodukter var det dock nästan lika många respondenter som uppgav att de ibland 

handlar ekologiskt som respondenter som uppgav att de aldrig gör det. Omkring tio procent 

av respondenterna uppgav att de ofta eller alltid handlar ekologiska hygienprodukter och 

kosmetika. 

 

Till den här frågan kom även en öppen följdfråga; ”Om aldrig, varför?”.  Svaren varierade, 

men tre särskilt starka svarsformer gick att urskilja. Framför allt var det en fråga om pris, då 

respondenterna ansåg att de ekologiska produkterna var för dyra. Det fanns även flertalet svar 

om okunskap; dels att respondenterna inte ens visste att det fanns ekologiska alternativ, men 

även en okunskap i att de inte visste vad de ekologiska alternativen stod för eller innebar. 

Tillgänglighet var även en faktor som påverkade respondenterna till att inte köpa ekologiska 

produkter, då många respondenter menade att dessa syns och marknadsförs dåligt samt att 

utbudet inte är lika stort som för konventionella produkter.  
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Tabell 7. Handlar du miljömärkta hygienprodukter och certifierad kosmetika när så är 

möjligt? 
 

Svarsalternativ Antal svar (Fördelning %) Antal svar (Fördelning %) 

 Miljömärkta hygienprodukter Certifierad kosmetika 

Aldrig 73 (13,8%) 270 (50,9%) 

Ibland 271 (51,1%) 209 (39,4%) 

Ofta 146 (27,5%) 36 (6,8 %) 

Alltid 39 (7,4 %) 14 (2,6 %) 

Summa 529 (99,8%) 529 (99,8%) 

Bortfall 1 (0,2 %) 1 (0,2 %) 

 

Till skillnad från föregående fråga om ekologiska produkter, uppgav respondenterna att de i 

en mycket högre grad handlar miljömärkta hygienprodukter. Majoriteten av respondenterna 

uppgav att de ibland gör de och 35 procent av respondenterna uppgav att de gör det ofta eller 

alltid. När det gällde certifierad kosmetika uppgav dock en majoritet att de aldrig handlar 

dessa produkter. 

 

Till den här frågan kom återigen den öppna följdfrågan; ”Om aldrig, varför?”.  Svaren för den 

här frågan var väldigt lika den öppna frågan tillhörande tabell 6. Återigen var de främsta 

skälen till varför respondenterna inte handlar miljömärkta eller certifierade hygienprodukter 

och kosmetika en fråga om pris, okunskap samt tillgänglighet. Något som stack ute lite extra 

bland dessa svar var att väldigt många respondenter uppgav att de saknar kunskap kring vad 

certifierad kosmetika innebär.   
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5.3 Respondenternas kemikaliemedvetenhet 
 

Tabell 8. Brukar du läsa innehållsförteckningen när du köper hygienprodukter och 

kosmetika? 
 

Svarsalternativ Antal svar (Fördelning %) Antal svar (Fördelning %) 

 Hygienprodukter Kosmetika 

Ja 86 (16,2%) 78 (14,7%) 

Ibland 185 (34,9%) 161 (30,4%) 

Nej 257 (48,5%) 289 (54,5%) 

Summa 528 (99,6%) 528 (99,6%) 

Bortfall 2 (0,4 %) 2 (0,4 %) 

 

Runt hälften av respondenterna uppgav att de inte läser innehållsförteckningen när de varken 

köper hygienprodukter eller kosmetika. Runt en tredjedel av respondenterna uppgav dock att 

de gör det ibland, både på hygienprodukter och kosmetika.  

 

Till den här frågan kom den öppna följdfrågan; ”Om nej, varför?”. Ett väldigt genomgående 

svar var att respondenterna inte läser innehållsförteckningen då de ändå inte förstår vad det 

som står innebär. Flera respondenter uppgav även att de litar till att myndigheter samt företag 

ser till att bara bra produkter finns på marknaden. Flertalet menade även att de inte läser 

produkters innehållsförteckningar för att de inte bryr sig om det eller att de aldrig ens har 

tänkt på att göra det förut.  
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Tabell 9. Funderar du någonsin på ifall hygienprodukter och kosmetika kan ha någon 

negativ påverkan på miljön? 

 

Svarsalternativ Antal svar (Fördelning %) Antal svar (Fördelning %) 

 Hygienprodukter Kosmetika 

Ja 241 (45,5%) 243 (45,8%) 

Ibland 148 (27,9%) 144 (27,2%) 

Nej 139 (26,2%) 141 (26,6%) 

Summa 528 (99,6%) 528 (99,6%) 

Bortfall 2 (0,4 %) 2 (0,4 %) 

 

 

Tabell 10. Funderar du någonsin på ifall hygienprodukter och kosmetika kan ha någon 

negativ påverkan på din kropp?  

 

Svarsalternativ Antal svar (Fördelning %) Antal svar (Fördelning %) 

 Hygienprodukter Kosmetika 

Ja 272 (51,3%) 308 (58,1%) 

Ibland 155 (29,2%) 149 (28,1%) 

Nej 101 (19,1%) 71 (13,4%) 

Summa 528 (99,6%) 528 (99,6%) 

Bortfall 2 (0,4 %) 2 (0,4 %) 

 

Runt hälften av respondenterna har svarat ja på frågorna ifall de tror att deras hygienprodukter 

och kosmetika kan ha någon negativ påverkan på miljön och även deras kroppar. Ungefär en 

tredjedel av respondenterna uppgav även att de ibland funderar på det.  

Fler respondenter funderar på ifall deras hygienprodukter och kosmetika har en negativ 

påverkan på deras kroppar än en negativ påverkan på miljön.  
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Tabell 11. Har du någonsin upplevt någon av dessa effekter efter att ha använt 

hygienprodukter och kosmetika?  
 

Effekter Antal svar (Fördelning %) Antal svar (Fördelning %) 

 Hygienprodukter Kosmetika 

Eksem 151 (28,5%)  87 (16,4%) 

Rodnad 188 (35,5%) 153 (28,9%) 

Sveda 147 (27,7%) 121 (22,8%) 

Blåsor 12 (2,8 %) 5 (0,9 %) 

Svullnad 16 (3 %) 33 (6,2 %) 

Hud som fjällar 110 (20,8%) 78 (14,7%) 

Om annat, specificera 44 (8,3 %) 43 (8,1 %) 

Summa 668 520 

Bortfall 151 (28,5%) 

 

Eksem, rodnad och sveda är de tre effekter som flest respondenter har uppgett att de har 

upplevt efter användning av hygienprodukter och/eller kosmetika. Totalt har fler respondenter 

upplevt effekter efter användning av hygienprodukter, framför kosmetika.  

Av de respondenter som svarade annat på frågan var finnar, klåda och torr hud de allra 

vanligaste effekterna de upplevt efter användning av hygienprodukter och kosmetika. Några 

respondenter uppgav även att de upplevt ögonproblem, röda prickar, andnöd, snuva och hosta 

samt håravfall.  

 

Till ovanstående fråga kunde respondenterna ange fler än ett svarsalternativ. De totala svaren 

uppgick till 668; det vill säga att ett flertal av respondenterna som svarade på frågan har 

upplevt fler än en effekt av användandet. Bortfallet för frågan, alltså de som inte har upplevt 

några effekter av varken hygienprodukter eller kosmetika, var 151 respondenter (28,5 

procent).  
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Tabell 12. Tror du att det finns kemikalier i de hygienprodukter och kosmetika som du 

använder som kan vara skadliga för din kropp? 

 

Svarsalternativ Antal svar (Fördelning %) Antal svar (Fördelning %) 

 Hygienprodukter Kosmetika 

Ja 310 (58,5%) 349 (65,8%) 

Nej 61 (11,5%) 43 (8,1 %) 

Vet ej 159 (30 %) 131 (24,7%) 

Summa 530 (100 %) 523 (98,7%) 

Bortfall 0 (0 %) 7 (1,3 %) 

 

Nästan tre femtedelar samt två tredjedelar av respondenterna tror att det finns kemikalier i de 

hygienprodukter respektive kosmetika de använder som kan vara skadliga för deras kroppar. 
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Tabell 13. Kryssa för de ämnen och ämnesgrupper som du känner igen eller har hört 

talas om: 
 

Ämnen/Ämnesgrupper Antal svar (Fördelning %) 

BHA 57 (10,8%) 

Cyclometicone 62 (11,7%) 

EDTA 55 (10,4%) 

Formaldehyd 198 (37,4%) 

Geraniol 27 (5,1 %) 

Limonen 61 (11,5%) 

Mineraloljor 428 (80,8%) 

Parabener 309 (58,3%) 

Resorcinol 30 (5,7 %) 

Siloxaner 50 (9,4 %) 

Sodium Lauryl Sulfate 164 (30,9%) 

Triclosan 115 (21,7%) 

Zinkpyrithion 70 (13,2%) 

Summa 1626 

Bortfall 70 (13,2%) 

 

Fyra femtedelar av respondenterna uppgav att de känner igen mineraloljor och nästan tre 

femtedelar uppgav att de känner igen parabener. Övriga 11 ämnen och ämnesgrupper känner 

under hälften av respondenterna till. Åtta av dessa ämnen och ämnesgrupper har runt 13 

procent och under svarat att de känner igen eller har hört talas om.  

 

Till ovanstående fråga kunde respondenterna ange fler än ett svarsalternativ. De totala svaren 

uppgick till 1626; det vill säga att ett flertal av respondenterna som svarade på frågan känner 

igen eller har hört talas om mer än ett ämne eller ämnesgrupp. Bortfallet för frågan, alltså de 

som inte kände igen någon eller några av ämnena och ämnesgrupperna, var 70 respondenter 

(13,2 procent).  
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Tabell 14. Litar du på att statliga myndigheter kontrollerar och reglerar att inga 

hygienprodukter eller kosmetika med skadligt innehåll hamnar på marknaden? 
 

Svarsalternativ Antal svar (Fördelning %) Antal svar (Fördelning %) 

 Hygienprodukter Kosmetika 

Ja 235 (44,3%) 228 (43 %) 

Nej 295 (55,7%) 302 (57 %) 

Summa 530 (100 %) 530 (100 %) 

Bortfall 0 (0 %) 0 (0 %) 

 

Majoriteten av respondenterna, mellan 55,7 procent och 57 procent, uppgav att de inte litar på 

att statliga myndigheter kontrollerar att inga hygienprodukter eller kosmetika med skadligt 

innehåll hamnar på marknaden.  

 

Till den här frågan kom den öppna följdfrågan; ”Om nej, varför?”. Ett genomgående svar som 

flertalet respondenter gav var att de tror att det sker någon form av kontroll, men att den 

förmodligen inte är tillräcklig varpå många produkter med skadligt innehåll ändå hamnar på 

marknaden till slut. Flera respondenter menade även att det kan vara omöjligt för statliga 

myndigheter att hålla koll på alla produkter som kommer ut på marknaden då 

produktionstakten är väldigt hög, och att det även därför ligger ett visst ansvar på 

konsumenten.   
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6. Diskussion  
 

Undersökningens syfte var att granska huruvida unga vuxna är medvetna om att kemikalier i 

hygienprodukter och kosmetika kan ge negativa effekter och konsekvenser och 

undersökningens frågeställning lydde ”Hur medvetna är unga vuxna om kemikalier och dess 

negativa konsekvenser i varor som hygienprodukter och kosmetika?”  

Citatet nedan, vilket är ett svar som en respondent gav på frågan om huruvida de läste 

innehållsförteckningarna på hygienprodukter och kosmetika eller ej (tabell 8), är talande för 

besvarandet av huvudfrågeställningen:  

 

För det första så förstår jag inte vad orden betyder & för det andra så hade 
jag inte köpt produkter om jag kollade innehållet, det ser ut som endast 
massa kemikalier. 

	  

Okunskapen, främst att man inte förstår vad innehållsförteckningen betyder ändå, var ett 

vanligt svar som respondenterna gav på frågan om huruvida de läser produkternas 

innehållsförteckning eller ej. Ungefär hälften menade att de inte brukar läsa 

innehållsförteckningarna på produkterna de köper och endast runt 15 procent svarade att det 

faktiskt brukar göra det. En av Sterns (2000) fyra kausala variabler som avgör en individs 

beteende och val är just den personliga förmågan i form av kunskap. Individen kan inte fatta 

medvetna beslut om de inte har kunskapen att förstå vad, i detta fall, innehållsförteckningen 

egentligen betyder.  

Tillit, är även en återkommande faktor i respondenterna svar över vad som påverkar deras val 

av att inte läsa innehållsförteckningen. Här pekar många på en tillit för företagen som de tror 

tillverkar säkra produkter, tillika myndigheter som de antar och hoppas kontrollerar de 

produkter som säljs på marknaden. Denna tillit för experter är något som Beck (1992) hävdar 

är vanligt i dagens samhälle, då vi förlitar oss på att deras kunskap ska hjälpa oss att fatta rätt 

beslut. Fischer (2000) däremot anser att vi förlitar oss alldeles för mycket på experters 

kunskap, då dessa ofta tilldelas stor makt och att det är viktigt även för medborgare att få 

inflytande.  

Ett sätt för medborgare att utöva sitt inflytande är att ändra sitt beteende genom att försöka 

börja läsa och tyda innehållsförteckningarna på produkterna de köper – något som de flesta 

respondenterna i dagsläget inte alls prefererar att göra. På frågorna där respondenterna fick 
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prioritera från ett till nio de faktorer som styr vilka hygienprodukter samt kosmetika de köper 

(tabeller 4 och 5) visar resultaten att de högsta prioriterade faktorerna är funktion och pris, 

medan innehållsförteckningen är den lägst prioriterade faktorn. Däremot går en stark kontrast 

att utläsa i respondenternas svar, då den näst största grupp av respondenter som inte 

prioriterar innehållsförteckningen sist, faktiskt prioriterar denna först vid val och köp av 

produkt. Dessa respondenter kan göra så för att de besitter en del kemikaliekunskap, vilket 

tyder på att det trots allt kan finnas en viss medvetenhet bland de unga vuxna – även om den 

inte tycks vara stor.  

 

Vidare visar resultatet från enkätfrågan som undersökte huruvida respondenterna handlar 

miljömärkta hygienprodukter eller ej, att en klar majoritet gör det ibland eller ofta (tabell 7). 

Däremot svarade runt hälften att de aldrig varken handlar ekologiska hygienprodukter och 

kosmetika, eller certifierad kosmetika (tabeller 6 och 7).  

Okunskap återkommer igen i respondenternas svar, då det till ovanstående enkätfrågor 

rörande miljömärkta, certifierade och ekologiska produkter tillkom öppna följdfrågor om 

varför man inte handlar dessa produkter. Många svarade att de inte ens visst att det fanns 

ekologiska eller certifierade hygienprodukter eller kosmetika. Likaså var det många som 

uppgav att de inte visste vad själva certifieringen eller det ekologiska egentligen stod för, 

vilket är förståeligt då naturligt faktiskt inte alltid innebär bättre då även naturliga ämnen kan 

vara skadliga. Enligt Beck (1992) är det av ytterst vikt att det finns tolkar i form av experter i 

samhället som kan förmedla och skänka kunskap, bland annat om risker, till människor så att 

dessa kan fatta mer medvetna beslut. Ett sätt att göra detta är just att arbeta med märkningar 

och certifieringar av olika slag, så att produkterna kan förmedla budskap till konsumenterna 

och bidra till att dessa kan få hjälp med att fatta medvetna beslut och få kunskap om vad de 

faktiskt konsumerar. Men då är det även viktigt att märkningarna och certifieringarna redan 

innan är kända och uppmärksammade för konsumenterna så att de faktiskt innehar en viss 

kunskap om dess innebörd –något myndigheter skulle kunna utföra genom en ökad 

informationsspridning om såväl märkningar och certifieringar som kemikalier. 

Att få hjälp på detta sätt är extra viktigt i dagens samhälle som både Bauman (2002) och 

Kjærnes (2008) påstår är väldigt individualiserat, där individer måste ta stort personligt ansvar 

för sina liv och handlingar. Det är inte alltid lätt att göra det om det råder en brist på kunskap 

eller insikt. När det kommer till just hygienprodukter och kosmetika omfattas inte dessa av 

CLP-förordningen, som reglerar klassificering, märkning och förpackning av produkter. 

Syftet med regleringen är att skydda människor och miljö genom att avgöra vilka ämnen och 
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blandningar av ämnen som bedöms vara skadliga och därefter märka upp dessa varor med 

varningsetiketter. Om hygienprodukter och kosmetika skulle omfattas av CLP-förordningen 

skulle varningsetiketter även kunna appliceras på dessa produkter som ett led i att 

uppmärksamma konsumenter och göra dessa mer medvetna om vad de konsumerar faktiskt 

kan ha för risker eller negativa effekter. Att bara inkludera kemikalieinformation i form av en 

innehållsförteckning på produkten som det enligt LVFS 2004:12, Läkemedelsverkets 

föreskrift om märkning av hygienprodukter och kosmetika, idag är krav på kan anses 

ofullständigt, då det som tidigare nämnt kan vara svårt för konsumenter att förstå eller ens 

känna igen de listade kemikalierna.  

 

Okunskapen gör sig återigen påmind då resultatet från enkätfrågan, där respondenterna fick 

kryssa för de ämnen och ämnesgrupper som är vanligt förekommande i hygienprodukter och 

kosmetika och som de kände igen eller hade hört talas om (tabell 13), visade att bara två av 13 

ämnen kändes igen av hälften eller mer av respondenterna. Åtta ämnen kändes endast igen av 

mellan fem och 13 procent av respondenterna. Dessutom bör det nämnas att bara igenkänning 

för den sakens skull inte innebär att respondenterna faktiskt vet vad ämnena kan ha för 

skadliga effekter eller konsekvenser. Utöver det var det cirka 13 procent som inte kryssade för 

några ämnen eller ämnesgrupper och därmed kan antas inte hade någon kännedom alls av de 

13 presenterade ämnena eller ämnesgrupperna. 

Kännedomen av de 13 presenterade kemikalierna i tabell 16 må vara låg, men inte desto 

mindre framgår det av enkätresultatet att den större delen av respondenterna ändå funderar på 

ifall hygienprodukter och kosmetika kan ha en negativ inverkan på såväl kropp som miljö 

(tabeller 9 och 10). Likaså tror majoriteten att så är fallet, alltså att det faktiskt finns 

kemikalier i de hygienprodukter och kosmetika som de använder som kan vara skadliga för 

kroppen (tabell 12). Trots detta används flertalet produkter i hög frekvens, såväl dagligen som 

flera gånger i veckan (tabell 1). Dessutom är det även få som skulle kunna tänka sig minska 

på den mängd hygienprodukter de använder; men något fler skulle dock kunna tänka sig 

minska mängden kosmetika (tabell 2).  

 

Identitet är något som starkt kan kopplas samman med användandet av hygienprodukter och 

kosmetika och kan även vara ett av skälen till att respondenterna är motvilliga till att skära 

ned på de produkter de använder, trots att de tror att det kan ha negativa konsekvenser för 

kroppen eller miljön. Enligt Ambjörnsson (2004), Bauman (1990) och Hammarén och 

Johansson (2009) uttrycks identitet genom livsstilar, den egna kroppen och utsmyckningen av 
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denna, stilar samt det människan konsumerar. På enkätens sista, öppna fråga, som undersökte 

varför respondenterna använder hygienprodukter och kosmetika, handlade en stor majoritet av 

svaren om att man just vill förbättra sitt utseende och göra sig så snygg som möjligt. Att sluta 

använda smink eller schampo exempelvis skulle kunna ändra en individs utseende och 

därmed även hur dennes identitet framställs. Ifall egennyttan blir för liten, kan det som Biel 

(1999) hävdar, blir rationellt att avstå från en hälso- eller miljövänlig handling.  

Att inte vilja minska sitt användande av hygienprodukter och kosmetika kan även kopplas till 

Becks (1992) teori om att dagens risker är svårare att upptäcka då de ofta är dolda. 

Exempelvis är kemikalier osynliga för blotta ögat, vilket även gör riskerna med dessa svårare 

att upptäcka och kringgå. Wagenaar (1992) påstår att vardagliga sysslor, som exempelvis att 

använda hygienprodukter och kosmetika i form av tvål, schampo eller smink, är rutin- och 

vanemässiga. Vanor sker per automatik och individen är oftast inte ens medveten om att 

denne utsätter sig själv för risker, som vidare kan ge konsekvenser – exempelvis att 

användningen av hygienprodukter och kosmetika innehållandes skadliga kemikalier skulle 

kunna ge konsekvenser i kroppen som cancer eller hormonstörningar, eller i miljön i form av 

skador på djurlivet. Att använda produkter just av vaneskäl var ett av de mest genomgående 

svaren till enkätens öppna fråga om varför respondenterna använder hygienprodukter och 

kosmetika. 

 

Trots att många kemikalier är osynliga för blotta ögat kan de dock ge vissa uppenbara, synliga 

och skadliga effekter och konsekvenser som allergier, hudirritationer och utslag på kroppen 

eller algblomningar i haven. Hur människa och miljö påverkas av kemikalier i 

hygienprodukter och kosmetika, samt hur kemikaliers effekter och konsekvenser skulle kunna 

åtgärdas diskuteras vidare i nästa avsnitt. 

 

 

”Jag vet att det inte är bra & jag kan märka av att min hud blir torr, men jag har inte hittat 

några bra alternativ. Eller så har jag letat för dåligt..” är ett citat från vad en av 

respondenterna gav som svar på den öppna, sista frågan i enkäten om varför man använder 

hygienprodukter och kosmetika. Citatet är talande på flera sätt; dels tyder respondentens svar 

på att denne faktiskt har upplevt negativa effekter efter användning av hygienprodukter och 

kosmetika och dels så menar respondenten att det är svårt att hitta bättre alternativ till 

produkterna som denne använder idag. 

Denna respondent är inte den enda som har upplevt konsekvenser efter konsumtion av 
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hygienprodukter och kosmetika. På frågan ifall respondenterna hade upplevt någon eller några 

av sex presenterade effekter efter användning av hygienprodukter eller kosmetika (tabell 11), 

svarade mellan en femtedel och dryga tredjedelen av respondenterna att de någon gång 

upplevt effekter som eksem, rodnad, sveda eller hud som fjällar. Detta korrelerar väl med att 

cirka 25 procent av Sveriges befolkning lider av någon form av kontaktallergi. Det stämmer 

även överens med Csikszentmihalyi (2006), som hävdar att konsumtion inte nödvändigtvis 

betyder välbefinnande – i det här fallet kan konsumtion innebära skadliga effekter för 

människans och miljöns välbefinnande och välmående.  

Att människa och miljö påverkas av att skadliga kemikalier finns i hygienprodukter och 

kosmetika kan bero på flera olika anledningar. Dels omfattas inte dessa produktkategorier helt 

av den största och hittills starkaste kemikalielagstiftningen Europa har, nämligen REACH. 

Kosmetikadirektivet, som innefattar riktlinjerna för hygienprodukter och kosmetika, 

behandlar inte ens hur miljön påverkas. Inte heller omfattas hygienprodukter och kosmetika 

av viktiga klassificerings- och märkningsregleringar som på ett effektivt sätt kan märka upp 

produkter efter de negativa effekter de har eller kan tänkas ha. Vidare är det en svår uppgift 

att klassificera produkter, då det många gånger till och med är svårt för experter att veta vad 

kemikalieinnehållet faktiskt har eller kan ha för effekter. Exempelvis registreras eller bedöms 

inte kemikalier under en viss låg volym – och det är just låga volymer av kemikalier som ofta 

finns i produkter för hygien och kosmetika. Inte heller testas idag blandningar av ämnen, för 

att se vad potentiella cocktaileffekter skulle kunna bli. Vidare anses det vara väldigt svårt att 

bevisa att något inte är farligt, varpå många ämnen kan bedömas som ofarliga enbart för att de 

inte är tillräckligt undersökta. Likaså anses det saknas effektiva sätt att riskbedöma 

kemikalier, vilket försvårar processen att undersöka dess farlighet.  

Så om experter, i form av exempelvis forskare eller myndigheter, inte kan eller ens försöker ta 

fram så mycket information som möjligt om kemikaliers potentiella effekter och 

konsekvenser – hur ska då individen och konsumenten kunna fatta medvetna beslut om de 

hygienprodukter och kosmetika de använder?  

 

Tillit är återigen en faktor som påverkar de unga vuxnas medvetenhet och beslut vid val och 

köp av hygienprodukter och kosmetika. Enligt enkätfrågan som undersöker ifall 

respondenterna litar på att statliga myndigheter kontrollerar och reglerar att inga 

hygienprodukter eller kosmetika med skadligt innehåll hamnar på marknaden (tabell 14), 

uppvisar majoriteten att de faktiskt inte har den tilliten. Detta kan jämföras med de öppna 

svaren på den fråga som undersökte huruvida respondenterna läser innehållsförteckningen på 
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de produkter de köper eller ej (tabell 8). Där svarade många att de inte gör det för att de litar 

på att innehållet kontrolleras och regleras av någon ansvarig myndighet. Kanske är det så att 

många vill kunna lita på högre instanser och experter, eller tvingas göra det för att de inte har 

något annat val – medan de i själva verket faktiskt känner en misstro gentemot att 

produkternas innehåll faktiskt kontrolleras. 

Ett led i att försöka minska på och undvika mängden potentiellt skadliga kemikalier i 

produkter och varor är att i en högre grad implementera de allmänna hänsynsreglerna; alltså 

substitutionsprincipen, försiktighetsprincipen och kunskapskravet. Det innebär att ersätta 

farliga kemikalier eller produkter med mindre farliga alternativ när så är möjligt, vilket skulle 

innebära en hjälp för konsumenterna då många av de sämre och skadligare produkterna skulle 

fasas ut från marknaden; att redan vid risk för att människors hälsa och miljön kan ta skada 

sätta in åtgärder för att förebygga störningar, vilket idag inte sker då osäkerhet kring 

kemikaliers effekter inte räcker till för att förbjuda eller begränsa dem; att verksamhetsutövare 

måste veta hur människors hälsa samt miljön kan påverkas och skyddas av kemikalier och 

produkter, vilket idag inte heller sker då man enbart har kunskap om cirka fem procent av alla 

kemikalier på marknaden. Det gäller helt enkelt att börja försöka ta det säkra före det osäkra.  

 

Med den konsumtionsestetik som råder i dagens samhälle, där Bauman (1999) menar att vi 

konsumerar för konsumerandets skull vare sig vi behöver det eller inte, är det inte konstigt att 

vi även kommer i kontakt med de risker och negativa konsekvenser som kan följa 

konsumtionen. Ett första steg i att minimera riskerna är självklart att konsumera mindre. Man 

bör konsumera mer efter behov, alltså det som är nödvändigt för överlevnad, och inte efter 

önskemål. Det kan dock vara problematiskt att separera på vad som ses som behov och vad 

som ses som önskemål, då uppnådda önskemål tenderar att bli vanemässiga och därefter 

uttrycks i form av behov. Det här kan vara ett av skälen till att så få respondenter var villiga 

att minska användandet av hygienprodukter och kosmetika (tabell 5), då de möjligtvis ser på 

deras användning som behov och inte önskemål.  

Ett andra steg i att minska riskerna som kan följa konsumtion är dels, som tidigare redan 

nämnts, att lagkraven stärks och efterlevs, men även att företag och produktionskedjorna 

måste ta ett större ansvar. Med tanke på hur stor kemikalieindustrin är, då de står för tio 

procent av den globala marknaden, borde resurserna och möjligheterna finnas till att 

producera varor som är säkra för såväl människa som miljö. Det borde ligga i företagens 

intresse att först och främst sälja produkter som är ofarliga, istället för att försöka sälja så 

mycket produkter som möjligt. Exempelvis lägger L’Oréal ut tio gånger mer pengar på 
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marknadsföring än forskning och utveckling. Likväl framhåller de fem största producenterna 

av hygienprodukter och kosmetika att de alla jobbar hårt för hållbarhet och säkerhet i deras 

produkter – trots detta finns exempelvis inga av dessa företag med på det danska 

konsumentrådets lista över märken som inte använder hormonstörande ämnen i deras 

produkter. De största hygienprodukt- och kosmetikaföretagen säljer stora mängder produkter 

och har en årlig omsättning på flera hundra miljarder kronor. Vinstintressena är stora och 

företagen drar nytta av att de psykologiska behoven konsumenten har, som enligt Galbraith 

(1958) inte anser går att mätta, där människan tycker sig behöva ha mycket. 

 

På enkätens sista, öppna, fråga om varför respondenterna använder hygienprodukter och 

kosmetika, var det många som svarade att de känner att de måste det; både på grund av 

påtryckningar av samhället, normer och ideal, men även för hygienens skull så att man kan 

hålla sig ren och hälsosam. Så vad är det som avgör hur mycket eller vilka produkter som 

konsumeras? Som respondentens svar, det andra citatet i det här kapitlet, visar anser denne att 

det inte finns bra alternativ till dagens utbud eller att denne letar för dåligt.  

Marknadsföring och utbud var något som många respondenter menade påverkade huruvida de 

exempelvis köpte ekologiska, miljömärka eller certifierade hygienprodukter och kosmetika 

(tabeller 6 & 7). På de öppna följdfrågorna som undersökte varför respondenterna inte köpte 

ovanstående produkter ansåg många att dessa marknadsfördes dåligt, de syntes dåligt i 

affärerna, utbudet av dessa var mycket mindre än för ”vanliga” produkter samt uppfattades 

dessa ofta som för dyra. 

Pris, tillgänglighet och reklamkampanjer är alla en del av the marketing mix – företagens 

verktyg för att få konsumenter att köpa deras produkter. Företag skulle kunna använda dessa 

verktyg för att istället fokusera på att producera bättre och säkrare alternativ och att dessa 

sedan lyfts fram mer på marknaden så att konsumenterna faktiskt ser dem och att de likaså 

säljs till ett pris som fler känner att de har råd med. Då skulle inte de unga vuxna, precis som 

respondenten menar i kapitlets andra citat tillika många övriga av undersökningens 

respondenter, behöva känna att det inte finns tillräckligt bra alternativ tillgängliga - vilket 

resulterar i att de istället fortsätter att använda produkter som både ger och kan ge dem, 

framtida generationer och miljön allvarliga konsekvenser. 
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7. Slutsats  
 

Unga vuxnas medvetenhet om kemikalier i hygienprodukter och kosmetika, samt effekter av 

dessa är överlag låg. Inte många känner igen några av de vanligaste ämnena och 

ämnesgrupperna som finns i hygienprodukter och kosmetika. Samtidigt tror många att deras 

produkter faktiskt kan vara skadliga för dem, vilket ändå gör dem i vissa mått medvetna. Ett 

stort problem är dock att de unga vuxna inser att det kan finnas risker med de produkter de 

konsumerar, men fortsätter att använda dem bland annat för att de inte vet hur de ska undvika 

de kemikalier som kan vara skadliga då de saknar kunskapen att tolka innehållsförteckningar 

med dess, för många ansedda, komplicerade kemikaliespråk. Likaså upplever en stor del av 

undersökningens respondenter att ett alternativt utbud saknas eller är för litet, att detta 

alternativa utbud är svårt att hitta eller att man inte heller vet vad det alternativa utbudet står 

för, exempelvis ekologiska och certifierade produkter.  

Företagen, som har stora vinstintressen, lägger kanske inte den fokus de skulle kunna göra på 

varken forskning eller framtagning av ett utbud med så lite skadliga kemikalier som möjligt. 

Marknadsföring ligger på andra produkter, varpå konsumenterna får svårt att hitta de 

alternativa produkterna. De uppfattas dessutom som dyra, vilket innebär ännu ett hinder för 

konsumenten att köpa dessa.  

Det blir väldigt svårt för konsumenter att kunna köpa ”bra” hygienprodukter och kosmetika 

framför ”dåliga” sådana, när det till och med är svårt för experter att veta vad som är skadligt 

och oskadligt. Dels är metoderna för att riskbedöma kemikalier många gånger bristfälliga och 

dels registreras eller bedöms inte kemikalier i låga volymer eller i former av blandningar. 

Likaväl anses det vara svårt att just bevisa att något är ofarligt, varpå många ämnen kan 

godkännas enbart för att de inte är tillräckligt undersökta. Just produkter som rör hygien och 

kosmetika omfattas inte heller helt av de stora kemikalie- och märkningsförordningarna – 

något som resulterar i ytterligare svårigheter för konsumenter att försöka skilja ”bra” 

produkter från ”dåliga”. 

 

För att en förändring ska ske; det vill säga att skadliga kemikalier försvinner från 

hygienprodukter och kosmetika, är det viktigt att den offentliga sektorn, marknaden och 

människor alla tar ansvar och samarbetar. Dessa tre samhällsdelar är alla viktiga för att 

möjliggöra för en omställning. 

Den offentliga sektorn behöver bland annat stärka lagkraven och även se till att dessa 
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efterlevs samtidigt som de bör jobba för en ökad informationsspridning av kemikalier; 

marknaden behöver fasa ut skadliga kemikalier och producera mindre skadliga produkter med 

god tillgänglighet och till ett överkomligt pris; människor behöver bryta vanor och leta efter 

nya och alternativa produkter, ställa krav på företagen samt börja läsa 

innehållsförteckningarna på de produkter de konsumerar.  

Vi är det vi konsumerar och medvetenheten samt kunskapen om kemikalier måste ökas. 
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9. Appendix 

9.1 Bilaga I, Följebrev och enkätmall  
	  
Hej! 

Jag är en student vid Karlstads Universitet som skriver min magisteruppsats inom miljövetenskap. Syftet är att 
undersöka hur mycket skönhetsartiklar och hygienprodukter unga vuxna använder och kommer i kontakt med, 
samt medvetenhet kring negativa effekter och konsekvenser av kemikalier i dessa varor. Med denna enkät 
hoppas jag att få svar på just detta. 

Enkäten riktar sig till dig som är mellan 18-26 år och den tar endast några minuter att besvara. Dina svar är 
naturligtvis anonyma.  

Jag skulle vara hemskt tacksam om ni tog er tid att ge svar på min enkät! 

Tack på förhand!  

 

/ Josefine Nilsson  

 

1. Kön:    2. Ålder: 
 
❑ Kvinna   ❑ 18-20 
❑ Man    ❑ 21-23 

❑ 24-26 
   
 
3. Utbildning (Högsta genomförda eller pågående utbildning): 
 
  ❑ Grundskola eller motsvarande 
  ❑ Gymnasium  
  ❑ Högskola/Universitet 
 
4. Sysselsättning: 
 
  ❑ Student 
  ❑ Arbetar 
  ❑ Arbetslös 
  ❑ Om annat, specificera _______________________________________________________________ 
 
5. Ungefärlig månadsinkomst efter skatt: _____________________________________________________ 
 
 
6. Hur ofta använder du dessa hygienprodukter? 
 

  Aldrig Dagligen 1-3 gånger i veckan 1-3 gånger i månaden Mer sällan 
Balsam ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Schampoo ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Duschtvål ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Deodorant ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Hudlotion ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Läppcerat ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Raklödder ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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7. Hur ofta använder du dessa skönhetsartiklar? 
 

  Aldrig Dagligen 1-3 gånger i veckan 1-3 gånger i månaden Mer sällan 
Brun utan sol ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Foundation ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Hårfärg ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Hårmousse ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Hårspray ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Hårvax ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Läppstift ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Mascara ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Nagellack ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Parfym ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Puder ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Rouge ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Ögonskugga ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
 
 
8. Skulle du kunna tänka dig minska den mängd hygienprodukter som du i dagsläget använder? 
 
  ❑ Ja 
  ❑ Nej 
  ❑ Använder inga hygienprodukter 
 
9. Skulle du kunna tänka dig minska den mängd skönhetsartiklar som du i dagsläget använder? 
 
  ❑ Ja 
  ❑ Nej 
  ❑ Använder inga skönhetsartiklar 
 
10. Ungefär hur mycket pengar lägger du på hygienprodukter varje månad? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
11. Ungefär hur mycket pengar lägger du på skönhetsartiklar varje månad? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
12. Prioritera från 1-9, där 1 är viktigast, vad som styr vilka hygienprodukter du köper: 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pris ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Märke ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Innehållsförteckning ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Utseende/Doft ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Vana ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Reklam ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Specialerbjudande ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Impuls ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Funktion ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
 
 
13. Prioritera från 1-9, där 1 är viktigast, vad som styr vilka skönhetsartiklar du köper: 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pris ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Märke ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Innehållsförteckning ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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Utseende/Doft ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Vana ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Reklam ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Specialerbjudande ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Impuls ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Funktion ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
 
 
14. Handlar du hygienprodukter från ekologiska märken när så är möjligt?(Ex. Rosenserien, Weleda 
Estelle & Thild etc.) 
 
  ❑ Aldrig 
  ❑ Ibland 
  ❑ Ofta 
  ❑ Alltid 

 
Om aldrig, varför? ____________________________________________________________ 
 
 
15. Handlar du skönhetsartiklar från ekologiska märken när så är möjligt?(Ex. Dr. Hauschka, Benecos, 
ECO Cosmetics etc.) 
 
  ❑ Aldrig 
  ❑ Ibland 
  ❑ Ofta 
  ❑ Alltid 
 
Om aldrig, varför? ___________________________________________________________________________ 
 
 
16. Handlar du miljömärkta hygienprodukter när så är möjligt? (Ex. Svanen, Bra Miljöval, Astma & 
Allergiförbundet etc.) 
 
  ❑ Aldrig 
  ❑ Ibland 
  ❑ Ofta 
  ❑ Alltid 
 
Om aldrig, varför? ___________________________________________________________________________ 
 
 
17. Handlar du certifierade skönhetsartiklar när så är möjligt? (Ex. BDIH, Soil Association, Ecocert etc.) 
 
  ❑ Aldrig 
  ❑ Ibland 
  ❑ Ofta 
  ❑ Alltid 
 
Om aldrig, varför? ___________________________________________________________________________ 
 
18. Brukar du läsa innehållsförteckningen när du köper hygienprodukter? 
 
  ❑ Ja 
  ❑ Ibland 
  ❑ Nej 
 
Om nej, varför? _____________________________________________________________________________ 
 
 
19. Brukar du läsa innehållsförteckningen när du köper skönhetsartiklar? 
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  ❑ Ja 
  ❑ Ibland 
  ❑ Nej 
 
Om nej, varför? _____________________________________________________________________________ 
 
 
20. Funderar du någonsin på ifall hygienprodukter kan ha någon negativ påverkan på miljön? 
 
  ❑ Ja 
  ❑ Ibland 
  ❑ Nej 
 
21. Funderar du någonsin på ifall skönhetsartiklar kan ha någon negativ påverkan på miljön? 
 
  ❑ Ja 
  ❑ Ibland 
  ❑ Nej 
 
22. Funderar du någonsin på ifall hygienprodukter kan ha någon negativ påverkan på din kropp? 
 
  ❑ Ja 
  ❑ Ibland 
  ❑ Nej 
 
23. Funderar du någonsin på ifall skönhetsartiklar kan ha någon negativ påverkan på din kropp? 
 
  ❑ Ja 
  ❑ Ibland 
  ❑ Nej 
 
 
24. Har du någon gång upplevt någon av dessa effekter efter att ha använt hygienprodukter? (Det går bra 
att kryssa i flera alternativ) 
 
  ❑ Eksem 
  ❑ Rodnad 
  ❑ Sveda 
  ❑ Blåsor 
  ❑ Svullnad 
  ❑ Hud som fjällar 
  ❑ Om annat, specificera 
 
 
25. Har du någon gång upplevt någon av dessa effekter efter att ha använt skönhetsartiklar? (Det går bra 
att kryssa i flera alternativ) 
 
  ❑ Eksem 
  ❑ Rodnad 
  ❑ Sveda 
  ❑ Blåsor 
  ❑ Svullnad 
  ❑ Hud som fjällar 
  ❑ Om annat, specificera 
 
 
26. Tror du att det finns kemikalier i de hygienprodukter som du använder, som kan vara skadliga för din 
kropp? 
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  ❑ Ja 
  ❑ Nej 
  ❑ Vet ej 
 
27. Tror du att det finns kemikalier i de skönhetsartiklar som du använder, som kan vara skadliga för din 
kropp? 
 
  ❑ Ja 
  ❑ Nej 
  ❑ Vet ej 
 
28. Kryssa för de ämnen och ämnesgrupper som du känner igen eller har hört talas om: 
 
  ❑ BHA 
  ❑ Cyclomethicone 
  ❑ EDTA 
  ❑ Formaldehyd 
  ❑ Geraniol 
  ❑ Limonen 
  ❑ Mineraloljor (exempelvis Paraffin och Petrolatum) 
  ❑ Parabener (exempelvis Ethyl-, Methyl- och Propylparabener) 
  ❑ Resorcinol 
  ❑ Siloxaner 
  ❑ Sodium Lauryl Sulfate 
  ❑ Triclosan 
  ❑ Zinkpyrithion 
 
 
29. Litar du på att statliga myndigheter kontrollerar och reglerar att inga hygienprodukter med skadligt 
innehåll hamnar på marknaden? 
 
  ❑ Ja 
  ❑ Nej 
 
Om nej, varför? _____________________________________________________________________________ 
 
 
 
30. Litar du på att statliga myndigheter kontrollerar och reglerar att inga skönhetsartiklar med skadligt 
innehåll hamnar på marknaden? 
 
  ❑ Ja 
  ❑ Nej 
 
Om nej, varför? _____________________________________________________________________________ 
 
 
31. Varför använder du hygienprodukter och/eller skönhetsartiklar? 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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9.2 Bilaga II, Övriga enkätresultat 
	  
 
Kön: 
 
Svarsalternativ Antal svar (Fördelning %) 
Kvinna 393 (74,1%) 
Man 136 (25,7%) 
Summa 529 (99,8%) 
Bortfall  1 (0,2 %) 
 
 
Ålder: 
 
Svarsalternativ Antal svar (Fördelning %) 
18-20 58 (10,9%) 
21-23 268 (50,6%) 
24-26 203 (38,3%) 
Summa 529 (99,8%) 
Bortfall 1 (0,2 %) 
 
 
Utbildning (Högsta genomförda eller pågående utbildning): 
 
Svarsalternativ Antal svar (Fördelning %) 
Grundskola eller motsvarande 3 (0,6 %) 
Gymnasium 92 (17,3%) 
Högskola/Universitet 434 (81,9 %) 
Summa 529 (99,8%) 
Bortfall 1 (0,2 %) 
 
 
Sysselsättning: 
 
Svarsalternativ Antal svar (Fördelning %) 
Student 346 (65,3%) 
Arbetar 151 (28,5%) 
Arbetslös 17 (3,2 %) 
Om annat, specificera 15 (2,8 %) 
Summa 529 (99,8%) 
Bortfall 1 (0,2 %) 
 
Om annat, specificera: 
Egen 
Föräldraledig 
Student med extraarbete 
Både arbetar och är student 
föräldraledig 
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Sjukskriven, annars student 
Studerar till undersköterska på komvux och jobbar extra inom barnomsorgen 
Egen företagare 
mammaledig 
praktik 
Studerar och arbetar 
timanställd 
Föräldraledig 
 
 
Ungefärlig månadsinkomst efter skatt: 
 
Svarsalternativ Antal svar (Fördelning %) 
0-9999 kr 316 (59,6%) 
10 000 – 19 999 kr 156 (29,4%) 
20 000 – 29 999 kr 38 (7,2 %) 
30 000+ kr 10 (1,9 %) 
Summa 520 (98,1%) 
Bortfall 10 (1,9 %) 

	  
 
Hur ofta använder du dessa produkter? 
 
Produkttyp Användningsfrekvens  Antal svar (Fördelning %) 
Balsam Aldrig 

Dagligen 
1-3 gånger i veckan  

1-3 gånger i månaden 
Mer sällan 

80 (15,1%) 
82 (15,5%) 

300 (56,6%) 
34 (6,4 %) 
29 (5,5 %) 

Schampo Aldrig 
Dagligen 

1-3 gånger i veckan  
1-3 gånger i månaden 

Mer sällan 

8 (1,5 %) 
163 (30,8%) 
348 (65,7%) 

5 (0,9 %) 
1 (0,2 %) 

Duschtvål Aldrig 
Dagligen 

1-3 gånger i veckan  
1-3 gånger i månaden 

Mer sällan 

20 (3,8 %) 
288 (54,3%) 
189 (35,7%) 
17 (3,2 %) 
11 (2,1 %) 

Deodorant Aldrig 
Dagligen 

1-3 gånger i veckan  
1-3 gånger i månaden 

Mer sällan 

4 (0,8 %) 
464 (87,5%) 
50 (9,4 %) 
3 (0,6 %) 
4 (0,8 %) 

Hudlotion  Aldrig 
Dagligen 

1-3 gånger i veckan  
1-3 gånger i månaden 

Mer sällan 

45 (8,5 %) 
173 (32,7%) 
184 (34,7%) 
77 (14,5 %) 
46 (8,7 %) 

 
Läppcerat Aldrig 

Dagligen 
1-3 gånger i veckan  

67 (12,7%) 
256 (48,3%) 
99 (18,7%) 
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1-3 gånger i månaden 
Mer sällan 

54 (10,2%) 
49 (9,2 %) 

Raklödder Aldrig 
Dagligen 

1-3 gånger i veckan  
1-3 gånger i månaden 

Mer sällan 

194 (36,6%) 
5 (0,9 %) 

130 (24,5%) 
109 (20,7%) 
87 (16,4%) 

Brun utan sol Aldrig 
Dagligen 

1-3 gånger i veckan  
1-3 gånger i månaden 

Mer sällan 

377 (71,2%) 
0 (0,0 %) 
7 (1,3 %) 

28 (5,3 %) 
113 (21,3%) 

Foundation Aldrig 
Dagligen 

1-3 gånger i veckan  
1-3 gånger i månaden 

Mer sällan 

205 (38,7%) 
180 (33,9%) 
67 (12,6%) 
40 (7,7 %) 
33 (6,2 %) 

Hårfärg Aldrig 
Dagligen 

1-3 gånger i veckan  
1-3 gånger i månaden 

Mer sällan 

215 (40,6%) 
0 (0,0 %) 
0 (0,0 %) 

50 (9,4 %) 
260 (49,1 %) 

Hårmousse Aldrig 
Dagligen 

1-3 gånger i veckan  
1-3 gånger i månaden 

Mer sällan 

290 (54,7%) 
4 (0,8 %) 

41 (7,8 %) 
52 (9,8 %) 
138 (26 %) 

Hårspray Aldrig 
Dagligen 

1-3 gånger i veckan  
1-3 gånger i månaden 

Mer sällan 

119 (22,5%) 
83 (15,7%) 
122 (23 %) 

107 (20,2%) 
94 (17,7%) 

Hårvax Aldrig 
Dagligen 

1-3 gånger i veckan  
1-3 gånger i månaden 

Mer sällan 

282 (53,2%) 
56 (10,6%) 
48 (9,1 %) 
32 (6 %) 

107 (20,2%) 
Läppstift Aldrig 

Dagligen 
1-3 gånger i veckan  

1-3 gånger i månaden 
Mer sällan 

240 (45,3 %) 
12 (2,3 %) 
49 (9,2 %) 

119 (22,5%) 
105 (19,8 %) 

Mascara Aldrig 
Dagligen 

1-3 gånger i veckan  
1-3 gånger i månaden 

Mer sällan 

144 (27,2%) 
275 (51,9%) 
82 (15,4%) 
12 (2,3 %) 
12 (2,3 %) 

Nagellack Aldrig 
Dagligen 

1-3 gånger i veckan  
1-3 gånger i månaden 

Mer sällan 

153 (28,9%) 
38 (7,2 %) 
92 (17,4%) 

147 (27,7%) 
95 (17,9%) 

Parfym  Aldrig 
Dagligen 

1-3 gånger i veckan  
1-3 gånger i månaden 

51 (9,7 %) 
245 (46,2%) 
140 (26,4%) 
62 (11,7%) 
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Mer sällan 27 (5,1 %) 
Puder Aldrig 

Dagligen 
1-3 gånger i veckan  

1-3 gånger i månaden 
Mer sällan 

192 (36,2%) 
161 (30,4%) 
80 (15,1%) 
48 (9,1 %) 
43 (8,1 %) 

Rouge Aldrig 
Dagligen 

1-3 gånger i veckan  
1-3 gånger i månaden 

Mer sällan 

172 (32,5%) 
182 (34,3%) 
87 (16,4%) 
44 (8,3 %) 
40 (7,6 %) 

Ögonskugga Aldrig 
Dagligen 

1-3 gånger i veckan  
1-3 gånger i månaden 

Mer sällan 

172 (32,5%) 
53 (10 %) 

109 (20,6%) 
119 (22,5 %) 
72 (13,5%) 

Summa  524-525 (98,9-99,1 %) 
Bortfall  5-6 (0.9-1,1 %) 
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9.3 Bilaga III, Vanliga ämnen och ämnesgrupper i hygienprodukter och 
kosmetika 
 
Enligt kosmetikadirektivet 76/768/EEG får inga hygienprodukter eller kosmetika föras ut på en europeiska 

marknaden om de kan orsaka några risker för människors hälsa (SOU, 2007). Trots detta återfinns ett flertal 

ämnen i dessa produkter, som både ger eller misstänks ha negativa effekter på såväl hälsa som miljö. Nedan 

följer några exempel på vanliga ämnen och ämnesgrupper förekommande i hygienprodukter och kosmetika:    

 

Antioxidationsmedel: Används för att förhindra nedbrytning av ämnen vilket sker genom oxidationsprocesser. 

Tre vanligt förekommande antioxidationsmedel i hygienprodukter och kosmetika är BHA, EDTA och resorcinol 

(Johansson & Zimerson, 1996b): 

 

BHA: Står för butylhydroxianisol. Är vanligt i tvålar och uppges kunna ingå i kosmetika i halter upp till 25 

procent. Ämnet är godkänt i livsmedelstillsatser i Sverige, men är klassat som cancerframkallande av IARC. Det 

misstänks även vara allergiframkallande och kunna framkalla astma, snuva, irritationer i luftvägar samt 

huvudvärk (Johansson & Zimerson, 1994; Johansson & Zimerson, 1996a). Det förmodas även ha en 

hormonstörande effekt och är mycket miljöfarligt då det kan ge effekter i vattenmiljöer som kan vara skadliga 

och långvariga (Johansson, 2011). 

EDTA: Står för etylendiamintetraättiksyra och är vanligt i bland annat schampo. Ämnet är svårnedbrytbart, både 

för reningsverken och i miljön. Det är bra på att binda vissa metaller som exempelvis tungmetaller och andra 

metaller som bundit sig med dessa. Ämnen består även av kväve, vilket kan vara dåligt ur ett miljöperspektiv, 

och kan också innehålla formaldehyd (Johansson & Zimerson, 1994; Johansson, 2011).   

Resorcinol: Används även som antimikrobiellt ämne och är vanligt förekommande i hårfärger, men kan även 

förekomma i schampo, tvålar och hudvårdsprodukter. Resorcinol klassificeras som hälsoskadligt av 

Kemikalieinspektionen då det är giftigt, fräter vid ögonkontakt, kan upptas av huden och skada såväl det centrala 

nervsystemet som blodet och kan ge irritationer samt allergi på huden. Att andas in ämnet i för höga halter kan 

leda till andnöd och medvetslöshet (Johansson & Zimerson, 1994; Johansson & Zimerson, 1996b). Ämnet har 

även visat sig vara både kromosomskadande och mutagent, likaså ha en hormonstörande påverkan. Det är också 

giftigt för vattenlevande organismer. Resorcinol finns numera upptaget på EU:s kandidatlista över prioriterade 

ämnen (IMS, 2010d). 

 

Ftalater: Är en form av mjukgörare. Kan vara hormonstörande och även ge negativa neurologiska effekter hos 

foster som senare kan leda till störningar i beteende. Flera av de värsta ftalaterna är inom EU förbjudna att 

använda i produkter. Dock är fortfarande vissa ftalater godkända för bruk, exempelvis i parfym. Det kan däremot 

vara svårt att upptäcka i produktinnehållsförteckningar då ämnena bara behöver deklareras som fragrance eller 

parfume (Johansson, 2011). Exempel på detta är ftalaten DEP, som används som denatureringsmedel i parfym 

och som är möjligt hormonstörande. Ftalaten kan vara svår att upptäcka, då tillverkare inte behöver deklarera 

vilket denatureringsmedel som har använts i produkten (IMS, 2010e). Ett antal ftalater har även visat sig ha 

miljöfarliga egenskaper, men då ämnena är fettlösliga och lagras i fettvävnad finns skäl att hela ämnesgrupper 

bör bedömas som misstänkt miljöfarliga (Johansson & Zimerson, 1996b). 
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Färgämnen: Kunskapen kring hur färgämnen i kosmetika och hygienprodukter påverkar miljö och människors 

hälsa är inte fullständig. Däremot vet man att det finns spår av tungmetaller, så som nickel och bly, i vissa 

färgämnen vilket kan framkalla allergier men även ge hälsoskador på lång sikt (IMS, 2010j).  

 

Konserveringsmedel: Används för att produkter ska kunna hålla länge, genom att bakterier och svampar inte 

trivs och orsakar förändrad lukt, konsistens eller färg eller försämrar produkternas egenskaper på annat sätt 

(Johansson & Zimerson, 1996a). Därför tillsätts konserveringsmedel, i synnerhet i de produkter som innehåller 

mycket vatten (IMS, 2011f). Konserveringsmedel är dock ofta både långlivade och giftiga för mikroorganismer, 

varpå de kan vara problematiska för vattenmiljön (IMS, 2011g). De har även en negativ effekt för rening av 

vatten i reningsverken (Johansson, 2011). Dessutom kan vissa konserveringsmedel orsaka allergier samt vara 

hormonstörande (IMS, 2011f). 

Tre vanliga typer av konserveringsmedel är formaldehyd, parabener och triclosan: 

 

Formaldehyd: Kan orsaka allergier och cancer, är giftigt vid hudkontakt, vid förtäring samt inandning 

(Johansson & Zimerson, 1996a). Hygienprodukter eller kosmetika som innehåller eller kan avge formaldehyd 

måste märkas med en varning om koncentrationen överstiger 0,05 % (IMS, 2010f). Formaldehyd är 

totalförbjudet i vissa produkter men tillåtet i kosmetika då det inte är enskilda kemikalier utan produktgrupper 

som regleras av lagstiftningen, alltså kosmetikadirektivet (Johansson, 2011). Formaldehyd klassas som både 

allergi- och cancerframkallande samt giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring (Johansson & Zimerson, 

1996b). Formaldehyd kan även räknas som miljöfarligt då det är mycket giftigt för vissa alger (Johansson & 

Zimerson, 1996a). 

Parabener: Används ofta som konserveringsmedel i krämer och lotion, men även i andra typer av 

hygienprodukter och kosmetika (IMS, 2010g). De har länge varit i fokus då de enligt undersökningar har påvisat 

möjliga hormonstörande effekter eftersom några av parabentyperna liknar hormonet östrogen (Johansson, 2011). 

Men parabener är omdiskuterade och det finns även undersökningar som visar att de är ofarliga. En vetenskaplig 

expertgrupp inom EU har konstaterat att parabenerna inte innebär någon fara för hälsan, men fortfarande pågår 

undersökningar kring ämnena butyl- och propylparabener. Danmark har dock valt att ta det säkra före det osäkra 

och har i väntan på svar valt att införa ett förbud för dessa två parabener i produkter avsedda för barn under tre år 

(Läkemedelsverket, 2011c). 

Triclosan: Är ett konserveringsmedel som har påvisat akut giftighet (Johansson & Zimerson, 1994). Det är 

mycket giftigt för vattenorganismer, men kan även innebära annan fara då det under förbränning eller utsättning 

för UV-strålning kan omvandlas till dioxiner som är cancerframkallande (Johansson, 2011). Triclosan misstänks 

även kunna göra bakterier resistenta för antibiotika, vilket EU:s vetenskapliga kommitté nu undersöker (IMS, 

2009). Ämnet är bakteriedödande och finns i allt från hygienprodukter till träningskläder (Johansson, 2011). 

 

Mineraloljor: Är väldigt vanligt vid kosmetikatillverkning och utvinns främst från råolja men även från kol och 

kisel (Johansson & Zimerson, 1996a; Johansson, 2011). Graden av mineraloljors giftighet sträcker sig från 

cancerframkallande till att de kan vara godkända att använda i livsmedel, lite beroende på graden av raffinering. 

För användning av mineralolja i kosmetika och hygienprodukter är kraven väldigt hårda på att processen för 

raffinering är känd, att oljan är väldigt ren samt att de råvaror som har använts bevisligen inte har 
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cancerframkallande egenskaper (Johansson, 2011). Mineraloljor kan dock ge påverkan på huden så som 

irritationer, oljeakne och allergiska kontakteksem (Johansson & Zimerson, 1996b). Framställningen av produkter 

baserade på mineralolja, som är fossila bränslen, bidrar även till miljöproblem som global uppvärmning och 

föroreningar (Johansson, 2011). 

 

Parfym: De flesta hygienprodukter och kosmetika är parfymerade. Idag vet man om att det finns cirka 2500 

olika doftämnen och av dessa är 100 bevisade allergiframkallande (Johansson, 2011). Det är dock endast 26 

parfymämnen totalt som är deklarationspliktiga på grund av allergiframkallning och dessa måste nämnas vid 

namn i produkters innehållsförteckning, om de finns i en viss koncentration. (IMS, 2010h). Resten av 

parfymämnena kan samlas ihop och gå under ett enda namn – parfume eller fragrance. 

Det betyder dock inte att övriga parfymämnen inte är allergiframkallande. Vill man helt undvika allergier ska 

man utesluta parfym i hygienprodukter och kosmetika. Ju oftare man kommer i kontakt med parfym, desto större 

är risken för allergier. Det kan även finnas dolda ftalater i parfymerade produkter, som kan ha ett flertal otrevliga 

egenskaper. Vissa dofter ackumuleras också i miljön, där naturen och de djur som lever i vattendrag kan ta skada 

(Johansson, 2011; IMS, 2010i).  

Geraniol & Limonen: Är två av de 26 parfymämnen som måste deklareras i innehållsförteckningar då de är 

allergiframkallande. De är dessutom miljöbelastande, främst för vattenmiljöer och vattenlevande organismer. 

Limonen, som finns naturligt i citrusfrukter, kan även vara brandfarlig och irriterande (Johansson, 2011).  

 

Silikoner och siloxaner: Silikoner är vanliga i kosmetika, balsam, krämer och hårprodukter. Man vet inte riktigt 

vad som händer med silikoner när de kommer ut i naturen, eller hur de påverkar reningsverken. Däremot 

misstänker man att vissa silikoner, som exempelvis cyclometicon, kan störa hormonsystemet. På sikt kan även 

silikoner omvandlas till siloxaner (Johansson, 2011).  

Siloxaner används som bas i olika produkter, men även som konserveringsmedel. Det finns i allt från krämer och 

balsam till deodoranter. Siloxaner är miljöbelastande då de lagras i fettvävnader, är giftig för vattenorganismer 

samt förmodas ha vissa egenskaper som kan framkalla cancer (IMS, 2012a). De är även svårnedbrytbara i miljön 

och kan efter avdunstning färdas långa sträckor. De misstänks även kunna påverka fortplantningsförmågan 

(IMS, 2007). Utöver det orsakar de problem i reningsverken (Johansson, 2011). 

 

Tensider: Är ytaktiva ämnen som löser smuts och fett. De finns bland annat i tvål, schampo och balsam. Dessa 

är problematiska för vattenmiljö då de är giftiga för vattenorganismer. Exempelvis kan de påverka fiskarnas 

förmåga att ta upp syre vilket leder till att de kvävs. Vissa blandningar av tensider kan även vara irriterande för 

huden (Johansson, 2011). 

En tensid som väldigt ofta förekommer i hygienprodukter är: 

Sodium Lauryl Sulfate: Som används för att få produkten att löddra. Är väldigt vanlig i schampo, tvålar och 

tandkräm. Ämnet är uttorkande, har visats kunna ge inflammationer i huden samt problem med hårbotten 

(Johansson, 2011). Forskning har även visat att det misstänks kunna skada fostret under graviditet (IMS, 2012c).  

 

Tungmetaller: Har en rad olika användningsområden. Bland annat kan de användas som färgämnen eller som 

antimikrobiella ämnen (Johansson & Zimerson, 1996b). Bly är en tungmetall som är olaglig att använda i smink 
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i EU, men trots detta återfinns det allt som oftast i kosmetika. Exempelvis testade år 2009 U.S. FDA efter bly i 

20 vanliga läppstift och tungmetallen återfanns i alla (IMS, 2010j).  

 

UV-filter: Ämnenas uppgift är att skydda antingen huden eller produkter från det skadliga UV-ljuset (Johansson 

& Zimerson, 1996b). Det finns i bland annat vissa läppstift, annan kosmetika och även solskyddsfaktorer (IMS, 

2010j). Misstänks ha hormonstörande effekter, kunna ge allergier och är även miljöbelastande (IMS, 2011e).  

 

Zinkpyrithion: Är ett antimikrobiellt medel som har påvisat akut giftighet och även effekter som 

reproduktionsstörningar i djurförsök (Johansson & Zimerson, 1994). Förekommer bland annat i mjällschampo 

och andra produkter. Det är däremot förbjudet att använda ämnet i smink, krämer och även i båtbottenfärger då 

det är akut giftigt för vattenorganismer. Om ämnet används i hundschampo måste ett faromärke finnas på 

produkten som visar att den innehåller ämnen som är miljö- och hälsofarliga. Detta behövs dock inte när 

produkten är avsedd för människor (Johansson, 2011). 

	  
  
	  


