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Sammanfattning 
Studien ger fördjupad förståelse för hur konsumenter resonerar i fråga om farliga kemikalier i 

hygienprodukter respektive miljövänliga hygienprodukter. Förslag presenteras på hur Region 

Skåne kan gå tillväga för att stödja konsumenter att göra hållbara val vad det gäller farliga 

kemikalier i hygienprodukter. Undersökningsmetoderna som studien tillämpar är en kvalitativ 

intervjuundersökning samt en kvantitativ enkätundersökning. Resultaten visar att deltagarna 

har olika kunskaper och attityder i fråga om farliga kemikalier i hygienprodukter respektive 

miljövänliga hygienprodukter samt att konsumenter som värderar hälsa och miljö påvisar 

positiva attityder till ändrade konsumtionsvanor. Resultaten visar även att fokus bör läggas på 

hälso- och miljöaspekten vid utformning av stöd, då dessa visar sig vara väsentliga för 

ändrade konsumtionsvanor.  

 

Nyckelord: farliga kemikalier, hygienprodukter, miljömärkningar & konsumtionsvanor. 

 
 
 

Abstract 
This study concerns consumers reasoning over the appearance of hazardous chemicals in 

personal care products. The study provides deeper understanding of how consumers reason 

with regard to hazardous chemicals in personal care products and on the other hand 

environmentally friendly personal care products, as well as to present suggestions for how 

Region Skane can support consumers in making sustainable choices regarding hazardous 

chemicals in personal care products. Methods used in this study are one qualitative interview 

survey and one quantitative questionnaire survey. The study´s results show that the 

participants in the study have varied knowledge and attitudes towards hazardous chemicals in 

personal care products and correspondingly environmentally friendly personal care products. 

Consumers who value health and environment show positive attitudes towards changing their 

consumer habits. The study’s results also show that focus should be placed on health and 

environmental aspects in the formulation of support, since these aspects have been found to 

be essential for changing consumption habits. 

 

Keywords: hazardous chemicals, personal care products, ecolabelling & consumption habits. 
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1. Inledning 
Under de senaste femtio åren har kemikalieproduktionen i världen övergått till att bli femtio 

gånger större än vad den tidigare varit. Expansionen möts ständigt av motstånd från ideella 

organisationer samt offentliga institutioner runt om i världen vilka bedriver kampanjer med 

avsikt att göra allmänheten mer medveten om kemikaliers negativa påverkan 

(Kemikalieinspektionen, 2017; Luca, Ciobanu, Andrei & Horodnic, 2018). Idag förekommer 

tusentals kemikalier i bland annat kläder, elektronik, rengöringsprodukter samt 

hygienprodukter vilka utgör hälsorisker för människan. En del av kemikalierna är 

cancerogena, hormonstörande och/eller allergiframkallande (Luca et al., 2018). Vissa 

kemikalier utgör inte enbart risk för människans hälsa utan även för miljön och för 

vattenlevande organismer. Kemikalier förblir kvar i naturen under en lång period och 

påverkar bland annat vattenlevande organismers reproduktionsförmåga. Att allt fler 

kemikalier hittas i marina miljöer runt om i världen är en allvarlig varningssignal (Massey, 

Hutchins & Becker, 2008). 

 

Region Skåne är en organisation som aktivt arbetar med utfasning av farliga kemikalier. 

Regionen är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne och ansvarar för bland 

annat vård och hälsa, kollektivtrafik samt miljö- och klimatfrågor (Region Skåne, 2018). 

Organisationen arbetar med miljökvalitetsmålet giftfri miljö, då en av deras uppgifter är att 

bidra med lösningar på Skånes miljöproblem. I sitt miljöarbete har de utformat en 

handlingsplan för kemikalier där avsikten är ”att mobilisera och stärka det gemensamma 

skånska arbetet för en giftfri miljö som bidrar till att kemikaliers negativa påverkan på miljö 

och människa minskar” (Region Skåne, 2016, s. 1). Handlingsplanen tar hänsyn till en rad 

olika faktorer varav konsumtionsmönster är ett av dem. I handlingsplanen konstateras det att 

”konsumenter efterfrågar i ökande grad stöd för att kunna göra hållbara val bland annat vad 

det gäller farliga kemikalier i varor” (Region Skåne, 2016, s. 3). Detta påstående baserar 

Region Skåne på kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag 

(Kemikalieinspektionen, 2014). Regionen har däremot inte genomfört egna undersökningar 

för att kartlägga skånska konsumenters kunskaper och attityder i fråga om farliga kemikalier i 

varor och har till följd av detta inte utformat något arbete för att stödja konsumenter till att 

göra hållbara val. Med detta i åtanke har jag bestämt mig för att kartlägga problembilden ur 

ett konsumentperspektiv. På så sätt har Region Skåne ett förarbete att utgå från om de beslutar 

sig för att utforma ett arbete för att stödja konsumenter till att göra hållbara val.  
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1.1 Problemformulering, avgränsning och syfte 
Vissa kemikalier utgör miljö- och hälsorisker och refereras till som farliga kemikalier. Mot 

bakgrund av detta samt att individers utsatthet för kemikalier hänger samman med deras  

konsumtionsmönster (Green et al., 2016), undersöker studien hur konsumenter resonerar 

kring företeelsen farliga kemikalier i hygienprodukter. En kartläggning av skånska 

konsumenters kunskaper och attityder till farliga kemikalier i hygienprodukter respektive 

miljövänliga hygienprodukter har genomförts. Studien har undersökt varför vissa individer 

fortsätter köpa hygienprodukter vilka innehåller farliga kemikalier istället för alternativa 

miljövänliga hygienprodukter som fyller samma behov. Slutligen har en granskning för att 

utforska hur skånska konsumenter vill att ett stöd skall vara utformat för att hjälpa dem göra 

hållbara val gjorts. Studien har undersökt produktkategorin hygienprodukter då det är en 

produktkategori som konsumeras på en daglig basis av individer i alla åldrar. Studien skapar 

fördjupad förståelse för hur konsumenter resonerar i fråga om farliga kemikalier i 

hygienprodukter respektive miljövänliga hygienprodukter och presenterar förslag på hur 

Region Skåne kan gå tillväga för att stödja konsumenter att göra hållbara val vad det gäller 

farliga kemikalier i hygienprodukter.   

 

1.2 Frågeställningar 
1. Vilka kunskaper och attityder har konsumenter till hygienprodukter som innehåller 

farliga kemikalier respektive miljövänliga hygienprodukter? 

2. Hur kan Region Skåne, baserat på konsumenternas resonemang, gå tillväga för att 

stödja konsumenter till att göra hållbara val vad gäller farliga kemikalier i 

hygienprodukter? 

 
1.3 Begreppsdefinition 

1.3.1 Hygienprodukter 

Hygienprodukter är ämnen eller beredningar vilka är anpassade för att mestadels appliceras på 

människokroppens yttre delar med syfte att rengöra, korrigera kroppslukt samt skydda och 

bevara människokroppens yttre delar i gott skick (Läkemedelsverket, 2009). Produktkategorin 

förknippas vanligtvis med kosmetikaprodukter (Läkemedelsverket, 2018). Dock är denna 

studie avgränsad till hygienprodukterna schampo, balsam, duschkräm, deodorant, handtvål 

samt hudkräm, detta för att underlätta för deltagare i studiens undersökningar att resonera 

kring specifika produkter.   
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1.3.2 Miljövänliga hygienprodukter 

Termen miljövänliga hygienprodukter avser schampo, balsam, duschkräm, deodorant, 

handtvål samt hudkräm vilka är miljömärkta. Miljömärkningarna som denna studie utgår från 

är Bra Miljöval, Svanen samt EU-ecolabel. En produkt som bär på någon av dessa 

miljömärkningar har kontrollerats efter kriterier som tar hänsyn till hälso- och miljöaspekter 

och innehåller därmed inga erkänt farliga kemikalier. Kraven och kontrollen för 

miljömärkning sköts inte av företaget som säljer produkten utan av en oberoende tredje part 

och skärps regelbundet vilket medför att allt striktare krav på hälso- och miljöskadliga ämnen 

kontinuerligt ställs (Naturskyddsföreningen, 2016). 

 

1.3.3 Farliga kemikalier i hygienprodukter 

Csiszar, Ernstoff, Fantke, Meyer & Jolliet (2016) klargör att det finns potentiellt flera 

tusentals farliga kemikalier i hygienprodukter men att alla dessa kemikaliers påverkan på 

människans hälsa samt miljö inte undersökts. Därmed är det svårt att bedöma vilka kemikalier 

som utgör hälso- och miljörisker och vilka som inte gör det. Till följd av denna kunskapsbrist 

finns det ingen sammanställningslista över alla farliga kemikalier som förekommer i 

hygienprodukter. Med hänsyn till detta blir definitionen för farliga kemikalier i 

hygienprodukter följande: farliga kemikalier i hygienprodukter är kemiska ämnen vilka ingår 

i schampo, balsam, duschkräm, deodorant, handtvål samt hudkräm och vilka utgör risker för 

miljö och/eller hälsa. Några av de vanligaste kemikalierna i hygienprodukter som undersökts 

och som visat sig utgöra miljö- och hälsorisker är: 

• Methylparaben – ämnet förkommer vanligtvis i hudkrämer och kan leda till bland 

annat bröstcancer och hudcancer samt påverka både människans och vattenlevande 

organismers reproduktionsförmågor (Darbre & Harvey, 2014; Hopkins & Blaney, 

2016; Bressy, Waldman, Leroyer, Morin, Garrigue-Antar, Marconi & Moilleron, 

2017). Ämnet finns i flertal av varumärket Niveas produkter såsom deras Genuine 

Authentic Nivea Cream Cream Peeling och Soft & Intensive Hand Cream samt 

varumärket Doves produkter såsom deras Dove Purley Pampering Nourishing Lotion 

och Go Fresh Beauty Body Lotion.  

 

• Dmdm hydantoin – ämnet förkommer i hårprodukter och orsakar allvarliga 

hudirritationer, allergiska reaktioner och leder till cancer vid förlängd exponering 

(Placzek, Krosta, Gaube, Eberlein-Konig & Przybilla, 2005; De Groot, White, 

Flyvholm, Lensen & Coenraads, 2010). Ämnet finns i flertal av varumärket Head & 
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Shoulders produkter såsom deras Ocean Energy Schampoo och Color Care Schampoo 

samt varumärket Palmolives produkter såsom deras Intensive Moisture Schampoo och 

Naturals Schampoo Fresh & Light. 
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2. Kunskapsläge 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som behandlar lagstiftning i fråga om 

hygienprodukter, hur människa och miljö påverkas av farliga kemikalier i hygienprodukter 

samt aspekter vilka påverkar konsumenters vilja att övergå till miljövänliga 

konsumtionsvanor.  

 

2.1 Skärpande lagstiftning 
Länsstyrelsen Skåne (Ezzelarab, 2017) och Naturskyddsföreningen (2016) menar båda att det 

krävs skärpning av lagstiftningen för att det skall ske en förändring gällande farliga 

kemikalier. Länsstyrelsen Skåne (Ezzelarab, 2017) menar vidare att internationella och 

nationella överenskommelser, ökat producentansvar och ändrade konsumtionsvanor krävs 

utöver skärpning av lagstiftningen. 

  

Naturskyddsföreningen (2016) redogör för att det inte finns några krav på att alla kemikalier 

som används i en hygienprodukt måste finnas med på produktens innehållsförteckning. Enligt 

EU:s generella kemikalielagstiftning krävs det enbart en fullständig innehållsförteckning för 

produktkategorin livsmedel. Övriga produktkategorier såsom hygienprodukter behöver 

därmed inte ha en fullständig innehållsförteckning som redogör för exakt vilka kemikalier 

produkten innehåller (Naturskyddsföreningen, 2016). Hygienprodukter förhandsgranskas 

heller inte av någon myndighet i Sverige. Läkemedelsverket (2013) uppger att det är 

tillverkaren eller den som importerar hygienprodukter som ansvarar för att kontrollera så att 

produkterna inte innehåller farliga kemikalier som kan skada människan och miljön. Då det 

inte existerar specifika krav på hur dessa kontroller ska gå till kan farliga kemikalier enkelt 

smita igenom kontrollerna och hamna i hygienprodukter, vilka konsumenter sedan köper hem. 

Tillverkare och de som importerar hygienprodukter behöver dessutom inte registrera 

produkternas innehåll om de tillverkar eller köper in mängder mindre än 1 ton per företag /år.  

Enligt Naturskyddsföreningen (2016) behöver detta ändras. Naturskyddsföreningen (2016) 

rekommenderar därför konsumenter till att enbart köpa miljömärkta hygienprodukter då de 

säkerställts till att inte innehålla några erkända farliga kemikalier, till dess att lagstiftningen 

korrigeras.  
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2.2 Farliga kemikaliers påverkan på människan 
Under de senaste årtionden har det genomförts åtskillig forskning som visat att det bland 

hygienprodukter förekommer kemikalier vilka utgör hälsorisker för människan. Jeong, Kim & 

Kim (2017) visar att ett flertal kemikalier som upptäckts i hygienprodukter kan leda till 

abnormiteter, sterilitet och cancer. Forskarna betonar även att majoriteten av de kemikalier 

som används i hygienprodukter inte säkerställts för att inte utgöra hälsorisker för människan, 

vilket de anser är oroväckande. Kemikalieinspektionen (2017) rapporterar att en del kemiska 

ämnen inte bryts ner utan ackumuleras i människors kroppar. Vidare förklarar 

Kemikalieinspektionen (2017) att det finns över 300 kemiska ämnen i människors kroppar 

varav en del av ämnena uppvisat sig påverka nerv- och hormonsystem. Enligt Craig och Ziv-

Gal (2017) riskerar kvinnor att råka ut för flest hälsorisker då de anses konsumera fler 

hygienprodukter än män. Csiszar et al. (2016) påstår däremot att en individ inte behöver 

konsumera en specifik produkt för att bli påverkad av de farliga kemikalierna som produkten 

innehåller. Kemikalier sprids i luften och utgör därmed risker för fler individer än enbart den 

som konsumerar produkten (Csiszar et al., 2016). En annan grupp i samhället som riskerar att 

utsättas för hälsorisker är barn och unga. Barn och unga är särskilt känsliga för kemikalier då 

deras kroppar inte är färdigutvecklade (Region Skåne, 2016), Kemikalieinspektionen (2017) 

påpekar att om skador, till följd av farliga kemikalier, skulle uppstå på barn och unga kan det 

ha långvariga konsekvenser på deras hälsa.   

 

2.3 Farliga kemikaliers påverkan på naturen 
Farliga kemikalier i hygienprodukter hamnar även i naturen där de utgör risker för bland 

annat vattenlevande organismer. Farliga kemikalier rinner ut med avloppsvattnet och hamnar 

sedan i avloppsreningsverk där de ineffektivt renas bort. Vissa kemikaliesubstanser bryts ner 

medan andra passerar reningsverken helt oförändrade och hamnar sedan i marina ekosystem 

där de påverkar vattenlevande organismers hormoner och reproduktionsförmågor (Montes-

Grajales, Fennix-Agudelo & Miranda-Castro, 2017; Wilkinson, Hooda, Barker, Barton & 

Swinden, 2017). Farliga kemikalier från hygienprodukter har hittats i miljöer runt om i 

världen och har påverkat en rad fiskar, växter och även koraller. Hopkins och Blaney (2016) 

menar att korallblekning, reproduktionsstörningar bland fiskar och obalans i näringskedjor 

utgör några konsekvenser av att kemikalier spridits i marina miljöer. Forskarna Hopkins och 

Blaney (2016) med flertal andra (Petrie, Barden, & Kasprzyk-Hordern, 2015; Rainieri, 

Barranco, Primec, & Langerholc, 2017) menar även att det ännu idag råder brist på kunskap 

om vilken påverkan farliga kemikalier har på naturen och att det därför krävs ytterligare 
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forskning för att utreda detta. Vidare påstår forskarna att det krävs ändrade konsumtionsvanor 

då konsumtion av hygienprodukter leder till att allt fler kemikalier hamnar i reningsverk och 

sedan i naturen. Hopkins och Blaney (2016) hävdar att konsumtion av hygienprodukter stiger 

per capita vilket de menar leder till att allt fler kemikalier hamnar i marina miljöer där de 

utgör risker för vattenlevande organismer. Även Cerri & Rizzi (2018) redogör för att ändrade 

konsumtionsvanor leder till färre miljöproblem då färre kemikalier sprids i naturen.  

 

2.4 Ändrade konsumtionsvanor 
Green et al. (2016) påstår att individers utsatthet för kemikalier hänger samman med deras 

konsumtionsmönster, varför ändrade konsumtionsvanor kan minimera individers utsatthet för 

hälsorisker. Under de senaste åren har ett flertal studier genomförts som undersökt 

drivkrafterna bakom ändrade konsumtionsvanor. Dock har de flesta av dessa studier fokuserat 

på fenomenet hållbar konsumtion och inte specifikt riktat in sig på konsumtion av 

miljövänliga hygienprodukter. Emellertid finns det några enstaka forskare som undersökt 

sambandet mellan miljövänliga hygienprodukter och drivkrafterna bakom ändrade 

konsumtionsvanor, såsom Yeon Kim och Chung (2011). Dessa forskare klargjorde i sin studie 

att de med miljövänliga hygienprodukter hänvisar till ekologiska och naturliga hud- och 

hårvårdsprodukter. Yeon Kim och Chungs (2011) studiesyfte var att  

undersöka de aspekter som bidrar till att konsumenter väljer att övergå till konsumtion av 

miljövänliga hygienprodukter. Aspekterna som undersöktes var hälsomedvetande, 

miljömedvetande samt utseendemedvetande. Hälsomedvetande berörde konsumenternas 

önskan om att leva hälsosamma liv utan ingredienser vilka utgör hälsorisker, 

miljömedvetande berörde konsumenternas önskan om att köpa hygienprodukter vilka inte har 

betydande miljöpåverkan och utseendemedvetande berörde konsumenternas önskan om att 

inte köpa hygienprodukter vilka innehåller farliga kemikalier och som kan påverka 

konsumenternas utseende negativt. Yeon Kim och Chungs (2011) resultat visade att alla 

aspekter var avsevärda för konsumenterna vilket kan kopplas samman med Ghazali, Soon, 

Mutum & Nguyen (2017) studie som visade relativt likande resultat. 

 

Ghazalis et al. (2017) studiesyfte var att studera konsumenters attityder, värderingar och 

beteendemässiga intentioner gentemot miljövänliga hygienprodukter. Ghazali et al. (2017) 

klargjorde att de med miljövänliga hygienprodukter syftade på hud- och hårvårdsprodukter, 

tandvårdsprodukter, kosmetikaprodukter, deodorant, toalettartiklar och feminina 

hygienprodukter vilka var ekologiska. Aspekterna som Ghazali et al. (2017) undersökte var 
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konsumenters hälsovärderingar, säkerhetsvärderingar, sociala värderingar, hedoniska 

värderingar, miljömässiga värderingar samt produktkunskaper. Resultaten från Ghazali et al. 

(2017) studie visar att konsumenter värderade hälsa, säkerhet och miljö och att de därför 

uttryckte en vilja att köpa och konsumera miljövänliga hygienprodukter. Resultaten visade 

även att ju mer kunskap konsumenter har kring miljövänliga hygienprodukter, desto mer 

uttrycker de positiva attityder till att köpa sådana produkter. Både Ghazali et al. (2017) och 

Yeon Kim och Chung (2011) studier visar att individer kan övergå till att konsumera 

miljövänliga hygienprodukter och att konsumtion av miljövänliga hygienprodukter är 

väsentlig för människors hälsa och miljöns välbefinnande, detta eftersom de minskar utsatthet 

för farliga kemikalier.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Vid analys av resultat från studiens undersökningar kommer jag att utgå från 

normaktiveringsteorin samt begreppen social-altruistisk värdering, biosfärisk värdering och 

egoistisk värdering. Kortfattande beskrivningar där det väsentliga för varje teori och begrepp 

lyfts fram följer här nedan. 

 

3.1 Normaktiveringsteorin 
Normaktiveringsteorin utvecklades av Schwartz (1977) med syfte att förklara altruistiskt 

beteende och har sedan använts vid ett flertal andra studier där avsikten varit att förklara 

miljövänligt beteende. Det centrala i teorin är vad som kallas den personliga normen. Den 

personliga normen beskrivs som en individs självförväntningar vilka baseras på värderingar 

och normer som internaliserats under en individs barndom och i reducerad takt under 

individens vuxenålder. Den personliga normen är vanligtvis operationaliserad som en upplevd 

förpliktelse hos en individ att bete sig på ett specifikt sätt och bygger därmed på individens 

egna känslor av moraliskt ansvar. Den personliga normen är alltså de krav som en individ 

ställer på sig själv och ses därmed som ett moraliskt ansvar för individen. Teorin förklarar 

vidare att den personliga normen aktiveras när en individ blir medveten om hur dess beteende 

påverkar andra människor, och i detta fall naturen, samt att det i samband med detta aktiveras 

när individen tillskriver sig själv ansvar för sitt beteende. Kaiser (2006) påstår att miljövänligt 

beteende anses vara ett altruistiskt beteende vilket aktiveras genom den personliga normen, 

detta till följd av att individen övergår från att enbart tänka på sig själv och sin hälsa, till att ta 

hänsyn till miljön.  

 

Kaiser (2006) och Johansson & Henningsson (2011) har i sina studier använt sig av 

normaktiveringsteorin i samband med Ajzens (1991) teori om planerat beteende. Johansson & 

Henningsson (2011) redogör för att det finns en skillnad mellan den personliga normen i 

normaktiveringsteorin och den subjektiva normen i teorin om planerat beteende. Den 

subjektiva normen i teorin om planerat beteende beskriver det sociala trycket som en individ 

utsätts för, positivt eller negativt, för att hen ska agera utifrån ett givet beteende. Teorin om 

planerat beteende förklarar att den subjektiva normen behandlar individens uppfattning om 

vad andra skulle tycka om hen själv utförde det givna beteendet eller inte. Johansson & 

Henningsson (2011) påstår därmed att sanktioner vilka är bundna till den personliga normen 
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är bundna till en individs personliga och därmed moraliska ansvar medan sanktioner vilka är 

bundna till den subjektiva normen är bundna till en social grupp.  

 

3.2 Social-altruistisk-, biosfärisk-, och egoistisk värdering  
Schultz (2001) redogör i sin studie för att allt fler individer världen över uttrycker oro för 

miljöproblem vilket han kunnat avläsa genom att ha studerat relationen mellan individers 

värderingar och deras miljömässiga oro. Forskaren har använt sig av Stern & Dietz (1994) 

värdringsteori för miljömässig oro – value-belief-norm theory – i sin studie med avsikten att 

analysera sambanden mellan individers attityder, värderingar och oron i fråga om 

miljöproblem. Value-belief-norm theory (Stern & Dietz, 1994) bygger på Schwartzs (1977) 

normaktiveringsteori och tar därmed hänsyn till den personliga normen och aktivering av den 

personliga normen.  

 

Värderingsteorin förklarar att en individ uttrycker en känsla av oro när hen blir medveten om 

vilka konsekvenser ett miljöproblem kan ha på ett objekt som är av värde för individen, dessa 

värdeobjekt kan vara individen själv (egoistisk värdering), andra människor (social-altruistisk 

värdering) samt växter och djur (biosfärisk värdering). Social-altruistisk-, biosfärisk-, och 

egoistisk värdering är tre faktorer som Stern & Dietz (1994) menar påverkar individers vilja 

att bete sig miljövänligt. Om en individ värdesätter exempelvis sig själv och sin hälsa 

(egoistisk värdering) kommer individen att uttrycka en känsla av oro när den blir medveten 

om vilka konsekvenser ett specifikt miljöproblem kan ha på hens hälsa. Individen kommer 

därmed att tillskriva sig ansvar för sitt beteende vilket slutligen kommer leda till att individen 

övergår till ett miljövänligt beteende. Om individen däremot inte värdesätter sig själv och sin 

hälsa kommer individen inte att övergå till ett miljövänligt beteende när den blir medveten om 

vilka konsekvenser ett specifikt miljöproblem kan ha på sin hälsa. Detta gäller även för dem 

social-altruistiska och biosfäriska värderingarna. Om en individ värdesätter andra människor 

(social-altruistisk värdering) eller växter och djur (biosfärisk värdering) kommer individen att 

vilja ändra på sitt beteende när den förstår att beteendet leder till ett miljöproblem som har 

negativ påverkan på värdeobjektet. Om individen däremot inte värdesätter andra människor, 

djur och växter kommer individen inte att ändra på sitt beteende trots att den vet med sig om 

vilka konsekvenser beteendet har på objektet. Värderingsteorin hänvisar därmed till att 

attityder gentemot miljöproblem bygger på underliggande värderingar och att olika 

värderingar kan leda till olika attityder och beteenden, samt att länken mellan värdering och 
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miljömässig oro för övrigt är anpassad till medvetenhet om skadliga konsekvenser och 

värdeobjekt.  

 

Lindström (2006) använder sig av Stern & Dietz (1994) value-belief-norm theory, Ajzens 

(1991) teori om planerat beteende och Schwartz (1977) normaktiveringsteori i sin studie för 

att undersöka hur individer boende i Stockholm resonerar kring farliga kemikalier. Studien 

genomfördes år 2006 och utgjorde en del av projektet Nya gifter – nya verktyg vilket är ett 

samarbete mellan Stockholm stads Miljöförvaltning, Stockholm Vatten AB samt Kalmar 

högskola. Jag kommer använda mig av Lindströms (2006) resultat i denna studie för att 

jämföra om det finns likheter eller skillnader mellan hur konsumenter i Stockholm resonerar 

kring farliga kemikalier i varor samt hur konsumenter i Skåne resonerar kring farliga 

kemikalier i hygienprodukter.  
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4. Metod 
Bryman (2011, s. 40) redogör för skillnaden mellan kvalitativ samt kvantitativ 

undersökningsmetod och påstår att kvalitativ forskning påverkas av ett hermeneutiskt 

perspektiv medan kvantitativ forskning påverkas av det naturvetenskapliga synsättet gällande 

vad som klassificeras som acceptabel kunskap. I denna studie genomförs både en kvalitativ 

samt en kvantitativ undersökningsmetod med avsikt att insamla kunskap utifrån båda 

perspektiven. Intervjuundersökningen genomförs med avsikt att insamla djupare förståelse för 

hur konsumenter resonerar kring farliga kemikalier i hygienprodukter respektive miljövänliga 

hygienprodukter och enkätundersökningen genomförs med avsikt att insamla data från en 

större population än intervjuundersökningen då den är avgränsad till åtta individers narrativ. 

Enkätundersökningen består av ett antal frågor gällande konsumenters kunskaper, 

inköpsvanor, oro, värderingar och attityder i fråga om farliga kemikalier i hygienprodukter 

respektive miljövänliga hygienprodukter. Ett flertal av frågorna som ställts i enkäten valdes ut 

ur Lindströms (2006) studie, detta med avsikt att jämföra svaren från denna undersökning 

med svaren från Lindströms (2006) undersökning. 

 

4.1 Intervjuundersökning 
Intervjuundersökningen genomförs i enlighet med Hartmans (2004, s. 234–236) beskrivning 

av metoden för semistrukturerad intervju. Hartman (2004) förklarar att metoden är lämplig att 

tillämpa om avsikten är att studera individers attityder och kunskaper gentemot ett specifikt 

fenomen. Bryman (2011, s. 206 & 415) benämner metoden som semistrukturerad intervju och 

hävdar att intervjupersoner via denna metod får stor frihet att formulera svaren på sina egna 

sätt. Båda författarna hävdar att denna typ av intervjumetod är lämplig om intervjuaren är 

intresserad av att få en djupare förståelse för hur individer resonerar.  

 

Ett kvoturval i enlighet med Hartman (2004, s. 244–245) genomförs där stratifiering sker efter 

kön och ålder. Sammanlagt genomförs åtta intervjuer varav fyra intervjupersoner är kvinnor 

och fyra intervjupersoner är män. En intervjuperson från varje kön intervjuas vid åldrarna  

20–29, 30–39, 40–49 samt 50–59. Urvalet är målinriktat för att bättre motsvara fördelningen i 

den totala populationen.  
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Intervjupersonerna garanteras anonymitet och benämns vidare som intervjuperson A, B, C, D, 

E, F, G, och H. Tabellen nedanför presenterar bland annat intervjupersonernas ålder samt när 

intervjuerna genomförs.  

 

Intervjuperson Kön Ålder Högsta genomförda 
utbildning 

Hemmaboende barn 
i hushållet Intervju genomförd 

A Kvinna 20 Gymnasium Nej 2018-03-22 
B Man 28 Högskola Nej 2018-03-29 
C Kvinna 33 Universitet Nej 2018-03-21 
D Man 35 Universitet Nej 2018-03-26 
E Kvinna 44 Gymnasium Ja (ett barn) 2018-03-28 
F Man 48 Grundskola Ja (två barn) 2018-03-27 
G Kvinna 52 Universitet Nej 2018-03-19 
H Man 55 Universitet Nej 2018-03-20 

Tabell 1: Sammanfattning över intervjupersonernas kön, ålder, högsta genomförda utbildning, hemmaboende 
barn i hushållet samt vid vilken tidpunkt intervjuerna genomförs.  
 

För att generera bekväma miljöer för intervjupersonerna genomförs intervjuerna på en plats 

som intervjupersonerna själva utser. De platser som intervjupersonerna utser är deras hem, 

arbetsplats samt offentligt kafé. Den sammanhängande tiden för varje intervju är cirka 30 

minuter. Intervjuerna spelas även in via en inspelningsapp och transkriberas därefter. 

Bearbetning av datamaterial genomförs i enlighet med Hjerm, Lindgren & Nilssons (2014, s. 

45–61) rekommendationer för kodning och tematisering av kvalitativa data.  

 

4.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen genomförs i enlighet med hur Bryman (2011, s. 227–240) beskriver 

metoden för enkätundersökningar. Undersökningen genomförs i elektronisk form via Google 

Formulär. Sju provenkäter skickas ut med ändamål att granska om enkäten är lättförståelig, 

vilket visar sig inte vara fallet. Enkäten korrigeras utifrån återkopplingen som ges vid 

provenkäten och skickas därefter ut till respondenterna. Urvalet är en sammankoppling av 

bekvämlighetsval (Bryman, 2011, s. 227–240) samt snöbollsurval (Hartman, 2004, s. 244). 

Enkäten skickas ut via sociala medier varav Facebook är den främsta plattformen, sedan 

ombeds vissa respondenter att förmedla undersökningen vidare till andra. Enkäten skickas 

målinriktat ut till Facebookgrupper som påvisar ett miljöintresse samt Facebookgrupper vilka 

inte påvisar ett miljöintresse, detta med avsikt insamla olika perspektiv kring företeelsen. 

Enkäten delas även via bekantas Facebookstatus och alla som får tillgång till enkäten har 

möjlighet att besvara den då ingen specifik avgränsning av målgrupp förekommer. Totalt 

sammanställs 102 enkäter vilka är fullständigt besvarade av respondenterna.  
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Enkätundersökningen består av två kvalitativa frågor med öppna svar vilka kodas och 

kategoriseras med syfte att anstå i ordninaldatanivå. Resterande frågor i enkäten består av 

rangordningsfrågor och frågor med fasta svarsalternativ. Databehandlingen samt den 

statistiska analysen görs därmed i enlighet med Byström och Byströms (2011, s. 99–103) 

metod för ordinaldata. Enkäten består av sammanlagt 12 frågor varav fem är 

bakgrundvariabler. Bakgrundsvariablerna är ålder, kön, ort, högsta genomförda utbildning 

samt hemmaboende barn i hushållet. Resterande sju frågor berör respondenternas kunskaper, 

inköpsvanor, oro, värderingar och attityder samt deras uppfattning om de anser sig efterfråga 

stöd, gällande farliga kemikalier i hygienprodukter respektive miljövänliga hygienprodukter.  

 

Fyra chi2 (X2) tester genomförs med avsikt att undersöka om specifika variabler är beroende 

av varandra eller inte. För varje chi2-test ställs en nollhypotes och signifikansnivån som chi2-

testerna utgår ifrån är 5 %. Testerna genomförs via programmet Google Kalkylark. Resultaten 

från chi2-testerna jämförs med Lindströms (2006) resultat, detta med avsikt att undersöka om 

det finns ett samband mellan studiens resultat och Lindströms (2006) resultat.  
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5. Resultat och analys av intervjuundersökning 
I detta kapitel presenteras resultat av intervjuundersökningen med inslag av tidigare 

forskning. Avsikten är att analysera resultaten av intervjuundersökningen med hjälp av 

tidigare forskning och de teorier som presenteras under kapitel 3. Här tillkommer det även 

forskning som inte presenteras under kapitel 2 detta då avsikten är att presentera en 

forskningsöversikt över det intervjupersonerna resonerar kring. När jag refererar till tidigare 

forskning gör jag det med ändamål att styrka det intervjupersonerna säger eller bidra med 

andra perspektiv än de intervjupersonerna lyfter fram.   

 

5.1 Kunskaper kring farliga kemikalier i hygienprodukter 
Intervjupersonerna som deltar i intervjuundersökningen kan olika mycket om företeelsen 

farliga kemikalier i hygienprodukter. Intervjupersonerna B, D och F har tidigare hört talas om 

att det finns farliga kemikalier i hygienprodukter, däremot förklarar de att de inte har mycket 

kunskap kring ämnet. Intervjupersonerna har ingen kännedom om vilka miljö- och hälsorisker 

som farliga kemikalier i hygienprodukter utgör och uttrycker överlag en känsla av osäkerhet i 

sina resonemang. Av de manliga intervjupersonerna är det enbart intervjuperson H som påstår 

att han aldrig hört talas om att det förkommer farliga kemikalier i hygienprodukter, likaså att 

farliga kemikalier kan utgöra risker för både människa och miljö. Intervjuperson H påstår sig 

vara förvånad när han tillfrågas om han känner till några miljö- och hälsorisker till följd av 

farliga kemikalier i hygienprodukter. Intervjupersonen menar att han aldrig tidigare tänkt på 

om det förekommer farliga kemikalier i hygienprodukter och var överlag skeptiskt till om det 

verkligen stämmer.   

 

Av de kvinnliga intervjupersonerna är det enbart intervjuperson A som uttrycker en grad av 

osäkerhet när hon resonerar kring ämnet. Intervjupersonen förklarar att hon inte har ”så bra 

koll över riskerna” men att hon däremot känner till att vissa hudkrämer innehåller kemikalier 

vilka är cancerframkallande. Utöver det uttrycker resterande kvinnliga intervjupersoner en 

viss kunskap kring företeelsen då de ambitiöst resonerar kring ett flertal olika risker till följd 

av farliga kemikalier i hygienprodukter. Intervjuperson C redogör för att det finns ett flertal 

hälsorisker såsom allergier, hudirritationer och cancer samt miljörisker som påverkar 

vattenlevande organismers reproduktionsförmågor. Intervjuperson C förklarar att hon har 

kunskap kring ämnet då hon ”försöker vara så miljömedveten som jag bara kan”. 

Intervjuperson E känner även till ett flertal risker dock är hennes kännedom enbart kopplade 
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till ämnen som hon anser har negativ påverkan på hälsa och utseende. Ammoniak i hårfärg 

och aluminium i deodorant är två kemiska ämnen som intervjupersonen menar leder till 

hudirritation och cancer. Intervjuperson E uttrycker en stark attityd till det som Yeon Kim och 

Chungs (2011) benämner som utseendemedvetande, vilket förklarar att konsumenten 

eftersträvar att inte köpa hygienprodukter som innehåller farliga kemikalier vilka kan påverka 

konsumentens utseende negativt. Intervjuperson E förklarar likväl att hon inte känner till 

några miljörisker då hon inte gått djupare in i sakfrågan. Intervjuperson G förklarar att farliga 

kemikalier utgör stora risker för människan och leder till ett flertal sjukdomar, framkallar 

allergier samt orsakar irritationer. När intervjuperson G talar om miljörisker till följd av 

farliga kemikalier i hygienprodukter säger hon följande 

 
Ju mer ofta man använder produkter som innehåller farliga kemikalier, desto större 

påverkan har det på själva individen och individen är en del av miljön. Om individen 

blir sjuk på grund av farliga kemikalier kommer den bli tvungen att ta läkemedel vilket 

också innehåller en massa kemikalier och då blir ju det ytterligare en påverkan på 

miljön.  

 

5.2 Naturliga ämnen 
Alla intervjupersoner förutom intervjuperson B talar om naturliga ämnen i sina individuella 

intervjuer. Däremot definierar ingen av intervjupersonerna vad de menar med naturliga ämnen 

mer än att säga att det är ingredienser med naturligt ursprung. Intervjupersonerna redogör för 

faktumet att de föredrar att köpa hygienprodukter som innehåller naturliga ämnen då de har en 

uppfattning om att naturliga ämnen är ofarliga i jämförelse med syntetiska ämnen. 

Intervjuperson A säger att hygienprodukter som innehåller naturliga ämnen är ”bra för mig, 

min hälsa och min omgivning”, intervjuperson D säger att ”naturliga produkter är bra för allt, 

de är bra för mig, för miljön och för andra” och intervjuperson F säger ”jag försöker att 

använda mig av så naturliga produkter som möjligt, naturligt är bäst”. Emellertid förklarar 

forskare (Klaschka, 2016a; Klaschka, 2016b; Bucheli, Strobel & Hansen, 2018) att även vissa 

naturliga ämnen som används i hygienprodukter såsom schampo, hudkräm och tvål utgör 

risker för människans hälsa samt för vattenlevande organismer.  

 

Bucheli, Strobel & Hansen (2018) förklarar att det identifierats över tusen naturliga 

substanser varav en fjärdedel av dem är klassificerade som farliga för människa och miljö. 

Forskarna förklarar vidare att användningen av dessa substanser i naturliga hygienprodukter 
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leder till att substanserna rinner ut med avloppsvatten och hamnar sedan i naturen där de utgör 

risker för vattenlevande organismer. Detta är inget som intervjupersonerna känner till, 

intervjupersonerna har en uppfattning om att en produkt är bra och ofarliga om den innehåller 

naturliga ämnen. Även den miljömedvetna intervjuperson C är övertygad om att naturliga 

ämnen inte utgör risker, enligt henne är det främsta anledning till varför hon föredrar att köpa 

hygienprodukter som innehåller naturliga ämnen.  

 

Intervjuperson D förklarar att han inte läser en hygienprodukts innehållsförteckning om 

”produkten ser miljövänlig ut” och intervjuperson H förklarar att han köper hem Palmolives 

Nourishing Delight Milk & Honey duschkräm då han menar att förpackningen är tilltalande 

och innehåller ordet ”naturals”. Det som intervjuperson H däremot inte känner till är att 

duschkrämen innehåller amyl cinnamal, benzyl benozate, hexyl cinnamal och limonene vilka 

är doftämnesallergener som i stora mängder är erkända för att skapa hudirritation och allergier 

(Cosmetics info, u.å). Klaschka (2016a) påstår att konsumenter kan vilseledas av tilltalande 

förpackningar eller en brist på varningssymboler vilket leder till att konsumenter tenderar att 

bli mindre medvetna om att hygienprodukter innehåller farliga kemikalier. Klaschkas (2016a) 

påstående är något som observeras beröra intervjupersonerna då de förklarar att de vid ett 

flertal tillfällen köpt en hygienprodukt enbart på grund av dess tilltalande förpackning.  

 

5.3 Innehållsförteckningar och miljömärkningar 
Intervjupersonerna förklarar att de inte ständigt läser hygienprodukter innehållsförteckningar, 

detta till följd av att de inte förstår sig på vad ingredienserna omfattar. Intervjuperson B säger 

”jag vet inte ens hur jag ska läsa innehållsförteckningar för att veta vad som är farligt och vad 

som inte är farligt” vilket är ett bekymmer som resterande intervjupersoner också ger uttryck 

åt. Intervjuperson E förklarar att hon enbart läser en hygienprodukts innehållsförteckning om 

hon aldrig använt eller köpt produkten tidigare. Intervjuperson E redogör för att hon inte 

förstår sig på vad alla ingredienser omfattar och söker enbart efter specifika ingredienser som 

hon menar är bra för hennes hälsa. Intervjuperson H säger däremot ”nej jag läser inte det, 

varför ska jag bry mig om produktens innehåll? Det är den som tillverkat produkten som vet 

vad den innehåller”. Intervjupersonen menar att det inte är hans ansvar att se till att inga 

farliga kemikalier förekommer i hygienprodukter, vilket stämmer enligt 

Kemikalieinspektionen som skriver  
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De företag som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter och varor är 

ansvariga för att de inte skadar människors hälsa och miljö. Det finns regler som talar 

om att företagen ska ha kunskap och bedöma hur farliga deras produkter är och att de 

ska arbeta för att ta bort farliga ämnen och minska riskerna (Kemikalieinspektionen, 

2017).  

 

Jag tillfrågar intervjupersonerna vad de anser om det faktum att det enligt europeisk 

lagstiftning inte krävs en fullständig innehållsförteckning för hygienprodukter, vilket skapar 

upprördhet hos intervjupersonerna. Trots att intervjupersonerna inte ständigt läser 

innehållsförteckningar upplever de att det är väsentligt att alla ingredienser står med på en 

produkts innehållsförteckning. Intervjuperson A säger ”innehållsförteckningen finns till för att 

informera konsumenten om vad som finns i produkten, för att man själva ska kunna göra ett 

val. Det är nästan så att man blir lurad” och intervjuperson C säger ”det tycker jag är helt fel, 

varför ska man ens ha en innehållsförteckning då? Lika bra att ta bort det om inte alla ämnen 

som används behöver stå med på den”.  

 

Intervjuperson D talar om miljömärkningar då han förklarar att han inte tenderar att läsa 

innehållsförteckningar om han kan se att hygienprodukten är miljömärkt. En miljömärkt 

hygienprodukt ger enligt honom en överblick som klargör att produkten är ”godkänd för 

konsumering”. Ytterligare två intervjupersoner som har gemensam uppfattning med 

intervjuperson D gällande miljömärkningar är intervjuperson A och E. Intervjuperson E säger 

”jag litar mer på produkten när jag ser att den är miljömärkt. Jag blir då mer säker på dess 

innehåll”. Intervjupersonen förklarar vidare att miljömärkta hygienprodukter ger ett bra 

intryck av företaget som tillverkar produkten då det enligt henne förklarar att ”företaget är 

rädd om naturen och att de använder ämnen som inte skadar miljön eller människans hälsa”. 

Även intervjuperson H förklarar att han känner sig tryggare när han ser en miljömärkt 

hygienprodukt. Intervjupersonen talar om att han inte har mycket kunskap om vad 

miljömärkningar försöker förmedla om en produkt förutom att produkten är miljövänlig, 

däremot uttrycker han en känsla av tillit till miljömärkta produkter eftersom att ”de värnar om 

miljön och om de inte skadar miljön kommer de inte skada mig”.  

 

Jag tillfrågar intervjupersonerna om de vanligtvis köper hygienprodukter som är märkta med 

Bra Miljöval, Svanen och/eller EU-ecolabel, varav samtliga intervjupersoner anger olika svar. 

Intervjuperson A förklarar att hon ibland köper miljömärkta hygienprodukter däremot 
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förklarar hon att ekonomi är en faktor som ibland hindrar henne. Intervjupersonen talar om att 

”miljömärkta hygienprodukter är dyrare än vanliga hygienprodukter” och att hon som student 

ibland köper hygienprodukter som inte är miljömärkta då ekonomin inte räcker till. 

Intervjupersonen ger även insyn i ett intresseväckande perspektiv relaterat till 

miljömärkningar och afrohår. Intervjuperson A talar om att hon inte köper hårprodukter från 

butiker såsom ICA då de inte säljer hårprodukter vilka är specifikt tillverkade för afrohår, 

vidare förklarar hon att hon aldrig ser miljömärkta hårprodukter för afrohår. Intervjupersonen 

uttrycker en känsla av upprördhet då hon upplever att hon hindras från att göra hållbara val på 

grund av att de produkter som hon är tvungen att köpa, för att hennes hår inte skall ta skada, 

inte är miljömärkta. Hennes enda lösning som hon uttrycker det är att köpa hårprodukter vilka 

är marknadsförda som naturliga, dock uppstår det en problematik då Klaschka (2016a) 

Klaschka (2016b) samt Bucheli, Strobel & Hansen (2018) förklarar att naturliga ämnen inte 

alltid är miljövänliga.   

 

Intervjuperson B förklarar att han inte köper miljömärkta hygienprodukter mestadels på grund 

av att han inte hittar dem i butiker. ”De är inte lika synliga som alla andra hygienprodukter, 

man hittar knappt dem” påstår han. Även intervjuperson D påstår att det inte finns ett stort 

sortiment av miljömärkta hygienprodukter att välja mellan i butiker.  

 

Intervjuperson C och E säger att de ibland köper miljömärkta hygienprodukter, de förklarar 

båda att en produkt inte nödvändigtvis är dålig för miljön om den saknar miljömärkning. 

Intervjuperson C talar om att hon föredrar att köpa produkter från företaget Lush Fresh 

Handmade Cosmetics istället för miljömärkta hygienprodukter då hon anser att företaget har 

ett hållbarhetsperspektiv genom hela sin verksamhet. Intervjupersonen talar även om att hon 

över lag försöker minska sin konsumtion då hon anser att det är lika viktigt som att köpa 

miljömärkta produkter. Detta tankesätt förespråkar Lidskog & Sundqvist (2011) som redogör 

för att ”avstå från konsumtion är oftast den mest miljövänliga handlingen” (Lidskog & 

Sundqvist, 2011, s. 107). Intervjuperson E talar emellertid om att hon inte har några problem 

med att köpa icke miljömärkta hygienprodukter om de inte skadar henne, ”jag brukar i 

slutändan alltid ta den produkten som är bäst för mig” förklarar intervjupersonen.  

 

Intervjuperson F, G och H talar om att de för tillfället inte köper miljömärkta hygienprodukter 

eftersom att de inte har mycket kunskap om vad miljömärkningarna omfattar. Däremot menar 

de att de har som mål att börja köpa fler miljömärkta produkter efter att jag dels förklarat att 
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”miljömärkta hygienprodukter innehåller inte några erkända farliga kemikalier vilka kan 

skada dig eller miljön”. Hanley, Shogren & White (2013) förklarar dock att vissa individer 

påstår sig vara villiga att ändra på sitt beteende men att de inte gör det i slutändan, vilket 

möjligtvis är fallet för intervjupersonerna i studiens intervjuundersökning.  

 

Intervjuperson G samtalar om kunskap kring miljömärkningar och förklarar att främsta 

anledningen till varför hon påstår sig kunna så lite om miljömärkningar är på grund av att all 

information kring dem är skriven på svenska. Hon talar om att hon inte behärskar det svenska 

språket fullständigt och menade att ”information på fler språk än svenska hade underlättat för 

konsumenter att göra rätt val”. Intervjupersonen förklarar att det är särskilt viktigt att 

information om miljömärkningar skrivs på fler språk än svenska ”med tanke på alla 

nyanlända flyktingar som kommit till Sverige”. Intervjupersonen påstår att ju fler individer 

som har kunskap om vad miljömärkningar innebär, desto fler är det som köper miljömärkta 

produkter, vilket kan relateras till Ghazali et al. (2017) som påstår att ju mer kunskap 

konsumenter har kring miljövänliga produkter, desto mer uttrycker de en positiv attityd till att 

köpa produkterna.  

 

5.4 ”Vill inte skada andra” 
Alla intervjupersoner tydliggör att de inte avsiktligt konsumerar hygienprodukter vilka kan 

skada andra individer och anser att det är moraliskt fel att medvetet konsumera 

hygienprodukter vilka kan skada andra individer. De kvinnliga intervjupersonerna uttrycker i 

högre grad än de manliga intervjupersonerna att det även är viktigt att inte konsumera 

hygienprodukter vilka kan skada miljön. De kvinnliga intervjupersonerna talar om miljön som 

en entitet, ”modernatur”, och förklarar att ”miljön ger oss allt vi kan begära och mer, vi klarar 

oss helt inte enkelt utan den” (intervjuperson C).  

 

Intervjuperson A diskuterar problemkomplexet ur ett långsiktigt perspektiv och förklarar att 

det inte är lönsamt att konsumera hygienprodukter som utgör risker för kommande 

generationer och miljö. Intervjuperson B diskuterar problemkomplexet ur ett kunskapsmässigt 

perspektiv, ”hade jag vetat vilken produkt som skadar och vilken produkt som inte skadar så 

hade jag valt den som inte skadar” säger intervjuperson B. Enligt honom är produktkunskap 

en viktig faktor som kan stödja konsumenten till att ”göra rätt val”. Intervjuperson G säger 

”jag tycker inte om att göra andra illa” och menar att ”alla har lika rätt till en ren miljö som vi 

har”. Intervjuperson H anser också att det är viktigt att inte konsumera hygienprodukter vilka 
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kan skada andra individer men prioriterar dock inte miljön, ”jag vill inte att det ska skada mig 

själv och andra, men miljön bryr jag mig inte så mycket om” säger han. Intervjuperson H 

menar däremot att han är villig att ändra på sitt beteende om han får reda på att hans 

handlingar skadar honom samt hans medmänniskor. 

 

Intervjupersoner B, C, E, F och H värderar hälsan främst och påstår att de är villiga att ändra 

sina konsumtionsvanor om de försäkras att miljövänliga hygienprodukter inte utgör risker för 

sin och andras hälsa. Intervjupersonernas resonemang kan kopplas till Yeon Kim och Chung 

(2011) och Ghazali et al. (2017) vilka konstaterar att konsumenter är mer villiga att övergå till 

att konsumera miljövänliga hygienprodukter om de inser att produkterna inte utgör risker för 

deras hälsa. Intervjupersonernas värderingar anses i enlighet med värderingsteorin vara 

egoistisk. Egoistisk värdering förklarar att individen är villig att ändra på sitt beteende om den 

upplever att beteendet medför miljökonsekvenser vilka påverkar individen negativt.  

 

Intervjupersoner B och C värderar miljön och sedan kommande generationer efter hälsan. De 

förklarar båda att ”om miljön är dålig kommer kommande generation ha det dåligt”. 

Intervjuperson B förklarar mer detaljerat att ”människan påverkas av miljön i större 

utsträckning än av andra människor. Därför måste man börja förebygga från grunden, miljön 

måste vara bra för att kommande generationer ska ha det bra”, vilket anses vara en biosfärisk 

värdering i enlighet med värderingsteorin. Intervjupersoner E, F och H prioriterar dock 

kommande generationer före miljön då de oroar sig mer om deras barnbarn, de värderar 

därmed den social-altruistiska värderingen mer än den biosfäriska värderingen.  

 

Intervjupersoner A och G värderar kommande generationer främst vilket i enlighet med 

Ghazali et al. (2017) är en social värdering. Intervjuperson A motiverar ”jag är drygt en av sju 

miljarder människor på denna planet, om jag kan göra något bättre under den korta tid som 

jag är här så gör jag det”, hon förklarar därmed att hon är villig att ändra på sitt beteende om 

det leder till att kommande generationer inte påverkas negativt, vilket är en social-altruistisk 

värdering i enlighet med värderingsteorin. Intervjuperson A värderar sedan miljön och 

slutligen sig själv medan intervjuperson G värderar sig själv före miljön. Intervjuperson G har 

en föreställning om att ”miljön kan rena sig själv, den kan åter upphämta sig” vilket är hennes 

anledning till varför hon prioriterar sin hälsa före miljön.  

 



 26 

Det är enbart intervjuperson D som värderar miljön högre än sin egen hälsa samt kommande 

generationer. Intervjupersonen säger ”miljön påverkar hela vårt samhälle” vilket är hans 

anledning till att prioritera miljön, i enlighet med Yeon Kim och Chung (2011) är det därmed 

miljömedvetande som tilltalar intervjupersonen mest. Den biosfäriska värderingen är därmed 

det som lockar intervjupersonen till att ändra på sitt beteende.  

 

Alla intervjupersoner i studiens intervjuundersökning förklarar sig ta ett moraliskt ansvar när 

jag klargör att konsumtion av icke miljövänliga hygienprodukter kan innebära att individer i 

intervjupersonernas omgivning samt miljö påverkas negativt. Jag förklarar att kemikalier 

sprids i luften och utgör därmed risker för fler individer än enbart den som konsumerar 

produkten (Csiszar et al., 2016) och att farliga kemikalier i hygienprodukter har negativa 

påverkan på vattenlevande organismer (Montes-Grajales, Fennix-Agudelo & Miranda-Castro, 

2017; Wilkinson et al., 2017). När intervjupersonerna får tillgång till denna information 

förklarar de sig ansvariga för att ändra på deras beteende, vilket kan kopplas till 

normaktiveringsteorin som förklarar att den personliga normen aktiveras när individen blir 

medveten om hur dess beteende påverkar andra individer och miljöer. Alla intervjupersoner 

menar att de är villiga att övergå till ett miljövänligt beteende eftersom att de anser att det är 

moraliskt fel att fortsätta konsumera icke miljövänliga hygienprodukter om de utgör 

storskaliga risker.  

 

Intervjuperson B förklarar att övergången till inköp av miljövänliga hygienprodukter inte är 

svår då det är produkter som människan inte har en stark relation till. Intervjupersonen jämför 

hygienprodukter med snus och säger  

 
Jag kommer aldrig sluta snusa, även om det påverkar mig och miljön negativt, däremot 

är jag inte beroende av en specifik hygienprodukt på samma sätt som jag är beroende av 

snus. För mig spelar det ingen roll om det är det ena eller andra schampot jag använder, 

därför är det mycket enklare att byta ut än vad det är att byta ut snuset. 

 
5.5 Utformning av stöd 
Alla intervjupersoner i studiens intervjuundersökning efterfrågar stöd för att göra hållbara val 

vad gäller farliga kemikalier i hygienprodukter. Intervjupersonerna tydliggör att de har brist 

på kunskap om vilka kemiska ämnen som utgör miljö- och hälsorisker, vilket i sin tur leder 

till att de upplever en känsla av osäkerhet när de köper och konsumerar en hygienprodukt. 
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Intervjupersonerna A, C, E, F, G och H anser att anställda i butiker som säljer 

hygienprodukter bör ha kunskap om riskerna som farliga kemikalier utgör, på så sätt kan 

anställda hjälpa konsumenter till att göra rätt val när de köper hygienprodukter. 

Intervjuperson F säger  

 
Jag vill helst att anställda i butiken ska kunna veta vilka produkter som utgör risker och 

vilka som inte utgör risker. Om jag ställer dem en fråga vill jag lita på att de kan ge ett 

svar, att de vet vad produkterna innehåller och att de i slutändan kan rekommendera 

produkten som utgör minst risk. Det är viktigt att de kan stödja mig till att göra rätt val.  

 

Intervjuperson B, D och E talar om att de föredrar att köpa hygienprodukter från apoteket då 

de har tillit till deras produkter. Intervjupersonerna påstår att apoteket enbart säljer ”bra och 

kontrollerade produkter” och att anställda på apotek har kunskap om vilka produkter som är 

passande för specifika behov. Intervjupersonerna uttrycker en känsla av trygghet när de 

samtalar om apoteket och förklarar att de alltid ger ”lämplig rådgivning”. Det statsägda 

företaget Apoteket AB ”arbetar för att bidra till de svenska miljömålen” (Apoteket, u.å, s. 1) 

varav giftfri miljö är ett av dem. Utifrån detta samt intervjupersonernas utgångspunkter är 

Apoteket AB en lämplig apotekskedja att utforma stöd med. Region Skåne och Apoteket AB 

hade utifrån intervjupersonernas utgångspunkter, kunnat samarbeta för att hjälpa konsumenter 

till att göra hållbara val vad det gäller farliga kemikalier i hygienprodukter. Intervjuperson C 

förklarar likväl att information från anställda i butiker hjälper henne bli mer medveten om 

hennes köp, intervjupersonen förklarar ”mer information i butiker är viktigt, det är trots allt 

där köpen sker”. 

 

Intervjupersonerna B, C, E, F, G och H talar även om informationsvideon och skyltar i butiker 

varav de påstår att information i butiker gör allmänheten mer medveten om vilka produkter 

som borde köpas för att undvika miljö- och hälsorisker. Intervjuperson B samtalar om 

miljömärkta hygienprodukter varav han påstår att de behöver bli bättre marknadsförda i 

butiker. Intervjupersonen menar att det inte finns information som tydliggör varför 

konsumenten borde köpa miljömärkta hygienprodukter, ”vad miljömärkningarna egentligen 

försöker tala om för konsumenten”. När jag visar intervjuperson B en video som Surfejs 

(Surfejs, 2017) gjort säger intervjupersonen ”exakt sådana videon behövs i butiker, den är 

kort och tydlig”. Intervjupersoner E och G säger även att skyltar och informationsvideon i 



 28 

butiker borde finnas i fler språk än svenska eftersom att inte alla konsumenter behärskar det 

svenska språket.  

 

Enbart intervjuperson C förklarar att hon är i behov av en mobil-app med skanningsfunktion 

som visar om produkter innehåller skadliga ämnen eller inte. En sådan mobil-app finns redan 

på Google Play samt App Store, appen har namnet Cosmethics och är delvis finansierad av 

EU:s Horizon 2020 program (Cosmethics, u.å). 
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6. Resultat och analys av enkätundersökning 
I detta kapitel presenteras resultaten av min enkätundersökning, Lindströms (2006) 

enkätundersökningsresultat samt statistisk analys. 

 

6.1 Bakgrundsvariabler 
Följande tabeller redogör för fördelningarna mellan respondenternas ålder, kön, om de har 

hemmaboende barn i hushållet eller inte, vart de bor samt deras högsta genomförda 

utbildningsnivå: 

 

Bakgrundsvariabel: ålder          
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2: åldersfördelning bland respondenterna. (N=102).   
 
Bakgrundsvariabel: kön                   Bakgrundsvariabel: hemmaboende barn i hushållet 

 
 
 
 
 

Tabell 3: könsfördelning bland                        Tabell 4: fördelning över respondenternas svar på om de har  
respondenterna. (N=102).                                 hemmaboende barn i hushållet eller inte. (N=102).  
 
Bakgrundsvariabel: ort                     Bakgrundsvariabel: högsta genomförda utbildning 

Ort Antal 
respondenter 

Procentuell 
fördelning 

 Inom 
Skåne 82 80,4 % 

Utanför 
Skåne 20 19,6 % 

 
Tabell 5: fördelning över respondenternas       Tabell 6: fördelning över respondenternas högsta genomförda 
svar på om de bor i en ort inom Skåne              utbildning. (N=102) 
eller utanför Skåne. (N=102) 
 
 

6.2 Risker till följd av farliga kemikalier i hygienprodukter 
Enkätfråga 1 är kvalitativ och använder sig av öppet svar. Enkätfrågan lyder följande: vilka 

miljö- och hälsorisker kan farliga kemikalier i hygienprodukter utgöra? Respondenter som 

inte känner till några miljö- och hälsorisker ombads att skriva ”vet ej”. Somliga av 

enkätundersökningens 102 respondenter angav mer än en risk i sitt svar vilket är anledningen 

Ålder Antal respondenter Procentuell fördelning 
<19 3 3 % 

20–29 54 53 % 
30–39 25 25 % 
40–49 12 12 % 
50–59 7 7 % 
>60 1 1 % 

Kön Antal 
respondenter 

Procentuell 
fördelning 

Man 22 21,6 % 
Kvinna 80 78,4 % 

Hemmaboende barn 
i hushållet 

Antal 
respondenter 

Procentuell 
fördelning 

Ja 47 46,1 % 
Nej 55 53,9 % 

Högsta genomförda  
utbildning 

Antal 
respondenter 

Procentuell 
fördelning 

Grundskola 5 4,9 % 
Gymnasium 31 30,4 % 
Högskola / 
Universitet 66 64,7 % 
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till varför det sammanställts 157 påstådda risker. Dessa 157 påstådda risker kategoriseras 

sedan in i sex kategorier. Respondenternas fullständiga svar finns okodade i (Bilaga 1). 

 

Vilka miljö- och hälsorisker kan farliga kemikalier i hygienprodukter utgöra? 
Kategori Antal respondenter Procentuell fördelning 

Allergiframkallande 44 28 %  
Cancerframkallande 24 15,2 %  

Hormonstörande 19 12,1 % 
Risker för marina miljöer till följd av plast i havet 26 16,5 % 

Risker för vattenlevande organismer 20 12,8 % 
Vet ej 24 15,3 % 

Tabell 7: Fördelning över respondenternas svar på enkätfråga 1. (N=157). 

 

6.3 Medvetenhet kring miljömärkningar 
Enkätfråga 2 berör medvetenhet kring miljömärkningar. En bild på miljömärkningarna 

Svanen, Bra Miljöval samt EU-ecolabel uppvisas för respondenterna och de får kryssa i de 

miljömärkningarna som de kände till. Enkätfrågan lyder följande: känner du till följande 

miljömärkningar? Respondenternas svar redovisas i diagrammet nedanför: 

 
Känner du till följande miljömärkningar? 

 
Diagram 1: Fördelning per svarsalternativ på enkätfråga 2. (N=102).  

 

6.4 Konsumenters inköpsvanor 
Enkätfråga 3 är kvalitativ och använder sig av öppet svar. Enkätfrågan lyder följande: köper 

du hygienprodukter som i huvudsak är miljömärkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU-

ecolabel, och i så fall varför? Alla respondenter ombads beskriva varför de väljer att köpa 

miljömärkta hygienprodukter eller inte. Respondenternas svar kodas in i tre huvudkategorier 

och sedan kodas varje huvudkategori in i underkategorier. Huvudkategorierna består av 102 

svar, däremot består underkategorierna av ett antal olika påstående då somliga av 
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undersökningens 102 respondenter angivit mer än en anledning till deras inköpsvanor medan 

andra respondenter valt att inte ange någon anledning alls. Respondenternas fullständiga svar 

finns okodade i (Bilaga 2). 

 

Huvudkategorierna är ”ja”, ”nej” och ”ibland”. (N=102). 

”Ja” - 34 respondenter (33,3 %) anger att de köper hygienprodukter som i huvudsak är 

miljömärkta. 

”Nej” - 38 respondenter (37,3 %) anger att de inte köper hygienprodukter som i huvudsak är 

miljömärkta. 

”Ibland” - 30 respondenter (29,4 %) anger att de ibland köper hygienprodukter som i 

huvudsak är miljömärkta.  

 

Från huvudkategori ”ja” kan fyra underkategorier kategoriseras.  
Underkategori Antal respondenter Procentuell fördelning 

Skonsamt för hälsan 8 23,5 % 
Skonsamt för miljön 16 47 % 
Genomgått kontroller 2 6,5 % 

Bra kvalité 7 20 % 
Tabell 8: Fördelning över respondenternas svar av huvudkategori ”ja” i enkätfråga 3. (N=34).  
 
 
Från huvudkategorin ”nej” kan 11 underkategorier kategoriseras.  

Underkategori Antal 
respondenter 

Procentuell 
fördelning 

Vet inte varför 6 15,7 % 
Prioriterar inte miljön 2 5,2 % 

Köper naturliga produkter istället 3 7,9 % 
Har aldrig lagt märke till miljömärkningar 10 26,3 % 
Andra miljömärka produkter är viktigare 3 7,9 % 

Det är dyrt 3 7,9 % 
Läser produktens innehållsförteckning och gör en egen bedömning 4 10,5 % 

Saknar kunskap om kemikaliers negativa påverkan 2 5,2 % 
Köper hellre produkter av välkänt märke  2 5,2 % 

För litet urval av miljömärkta hygienprodukter 3 7,9 % 
Tabell 9: Fördelning över respondenternas svar av huvudkategori ”nej” i enkätfråga 3. (N=38). 
 
 
Från huvudkategorin ”ibland” kan fem underkategorier kategoriseras. 

Underkategori Antal respondenter Procentuell fördelning 
Varierar beroende på pris 5 23,8 % 

Varierar beroende på produkt 4 19 % 
Resultaten är viktigare än märkningen 3 14,3 % 

Varierar beroende på utbud 4 19 % 
Det är inte det primära 5 23,8 % 

Tabell 10: Fördelning över respondenternas svar av huvudkategori ”ibland” i enkätfråga 3. (N=21). 
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6.5 Viktiga faktorer som påverkar inköp av hygienprodukter 
Enkätfråga 4 är en rangordningsfråga som grundar sig på Lindströms (2006, s. 64) enkätfråga 

1. Enkätfrågan lyder följande: vad är särskilt viktigt för dig när du köper hygienprodukter? 

Respondenterna rangordnar sex påstående i rangordningsgraderna: inte särskilt viktigt, ganska 

viktigt, mycket viktigt och mest viktigt. Respondenternas svar redovisas i diagrammet nedanför 

samt finns en mer detaljerad tabell som redogör för fördelningen mellan respondenternas svar 

i (Bilaga 3).  

 
Vad är särskilt viktigt för dig när du köper hygienprodukter? 

Diagram 2: fördelning per svarsalternativ på enkätfråga 4. (N=102).  
 
Lindström (2006) redovisar sitt resultat av enkätfrågan genom att presentera medelvärden 

vilket studien även gör. Tabellen nedanför redogör för medelvärdena på frågan vad är särskilt 

viktigt för dig när du köper hygienprodukter?  
Svarsalternativ 1= inte särskilt viktigt, 2=ganska viktigt, 3=mycket viktigt och 4=mest viktigt.   

 Studiens resultat på enkätfråga 4 (N=102) Lindströms (2006) resultat på enkätfråga 1 (N=472) 
Påstående Medelvärde Påstående Medelvärde 

Att produkten är av välkänt märke 1,79 att produkten är av välkänt märke 1,90 
Att det finns tydliga uppgifter om 

innehållet i produkten 2,50 att det finns tydliga uppgifter om 
innehållet i produkten 3,03 

Att priset är lågt 1,76 att priset är lågt 1,98 
Att produkten är fri från farliga 

kemikalier 2,78 att produkten är fri från farliga 
kemikalier 3,31 

Att produkten är miljömärkt 2,17 att produkten är miljömärkt 2,50 
Tabell 11: Jämförelse mellan resultat av studiens medelvärde samt Lindströms (2006) medelvärde. 
 

Respondenterna får i denna enkätfråga möjligheten att tillägga om det finns något annat som 

de anser är särskilt viktigt för dem när de köper hygienprodukter, vilket 28 respondenter 

väljer att göra. Deras svar kodas och kategoriseras in i följande fyra kategorier: 
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Kategori Antal 
respondenter 

Procentuell 
fördelning 

Produkten ska lukta gott 11 39,3 % 
Parfymfritt 3 10,7 % 

Miljömärkning är inte viktigt, det viktiga är att produkten är 
specialiserad för just det ändamål som den ska användas  10 35,7 % 

Inte testat på djur 4 14,3 % 
Tabell 12: Fördelning över respondenternas tillägg på enkätfråga 4. (N=28). 

 

6.6 Oro i fråga om hygienprodukters innehåll 
Enkätfråga 5 är en rangordningsfråga som grundar sig på Lindströms (2006, s. 65) enkätfråga 

3. Enkätfrågan lyder följande: är du orolig för vad hygienprodukter innehåller? Enkätfrågan 

skiljer sig dock från Lindströms (2006) enkätfråga då Lindström (2006) efterfrågar om 

respondenterna är oroliga för vad elektronik, kläder, mat och hygienprodukter innehåller 

medan studiens enkätfråga enbart efterfrågar om respondenterna är oroliga för vad 

hygienprodukter innehåller. Studiens respondenter rangordnar sex påståenden i 

rangordningsgraderna: instämmer inte alls, instämmer delvis, instämmer i stort sett och 

instämmer helt. Respondenternas svar redovisas i diagrammet nedanför samt finns en mer 

detaljerad tabell som redogör för fördelningen mellan respondenternas svar i (Bilaga 4). 
 

Är du orolig för vad hygienprodukter innehåller? 

 
Diagram 3: fördelning per svarsalternativ på enkätfråga 5. (N=102). 

 

Tabellen nedanför redogör för medelvärdena på frågan är du orolig för vad hygienprodukter 

innehåller? Inga medelvärden från Lindströms (2006) resultat på enkätfrågan redovisas då 

Lindström (2006) inte presenterar några medelvärden i sin studie. 
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Svarsalternativ 1= instämmer inte alls, 2=instämmer delvis, 3=instämmer i stort sett och 4=instämmer helt.   

Tabell 13: resultat av medelvärde från studiens enkätfråga 5.  
 
 
Resultaten från enkätfråga 5 redovisas däremot vid sidan om Lindströms (2006) resultat i 

form av en tabell. Tabellen tar enbart hänsyn till de respondenter som svarat ”instämmer i 

stort sett” och ”instämmer helt” och resultaten visas i rangordning. Observera att studiens 

enkätfråga och Lindström (2006) enkätfråga inte efterfrågar exakt samma sak. 
Decimaler har avrundats till heltal. 

Studiens resultat på enkätfråga 5 Lindströms (2006) resultat på enkätfråga 3 
Jag tycker att kemikalier måste bevisas vara 

ofarliga innan de får användas i de hygienprodukter 
jag köper  
(78 %) 

Jag tycker att ett nytt kemiskt ämne måste bevisas vara 
ofarligt innan det får 

användas i de varor jag köper 
(84 %) 

Jag är orolig för att de hygienprodukter jag köper 
kan innehålla farliga kemikalier som kan påverka 

miljön negativt  
(62 %) 

Jag är orolig för att de varor jag köper kan innehålla 
farliga kemiska ämnen 

som kan påverka framtida generationer negativt 
(73 %) 

Jag är orolig för att de hygienprodukter jag köper 
kan innehålla farliga kemikalier som kan påverka 

framtida generationer negativt  
(61 %) 

Jag är orolig för att de varor jag köper kan innehålla 
farliga kemiska ämnen 

som kan påverka min hälsa negativt 
(70 %) 

Jag är orolig för att de hygienprodukter jag köper 
kan innehålla farliga kemikalier som kan påverka 

min hälsa negativt  
(55 %) 

Jag är orolig för att de varor jag köper kan innehålla 
farliga kemiska ämnen 

som kan släppas ut i miljön 
(62 %) 

Jag känner mig osäker på innehållet i de 
hygienprodukter jag köper  

(51 %) 

Jag känner mig osäker på innehållet i de varor jag 
köper 
(49 %) 

Jag litar på att de hygienprodukter som jag köper i 
Sverige är fria från farliga kemikalier  

(26 %) 

Jag litar på att varor som jag köper i Sverige är fria från 
farliga kemiska ämnen 

(39 %) 
Tabell 14:  Studiens resultat på enkätfråga 5 samt Lindströms (2006) resultat på enkätfråga 3. 
  
 
6.7 Minska användningen av farliga kemikalier 
Enkätfråga 6 är en rangordningsfråga som grundar sig på Lindströms (2006, s. 69) enkätfråga 

10. Enkätfrågan lyder följande: vad gör du idag som konsument för att bidra till att minska 

användningen av farliga kemikalier i de hygienprodukter som du köper? Enkätfrågan skiljer 

sig dock från Lindströms (2006) enkätfråga då Lindström (2006) efterfrågar vad 

Studiens resultat på enkätfråga 5 (N=102) 
Påstående Medelvärde 

Jag är orolig för att de hygienprodukter jag köper kan innehålla farliga kemikalier som kan 
påverka min hälsa negativt 2,70 

Jag är orolig för att de hygienprodukter jag köper kan innehålla farliga kemikalier som kan 
påverka miljön negativt 2,85 

Jag är orolig för att de hygienprodukter jag köper kan innehålla farliga kemikalier som kan 
påverka framtida generationer negativt 2,85 

Jag känner mig osäker på innehållet i de hygienprodukter jag köper 2,57 
Jag litar på att de hygienprodukter som jag köper i Sverige är fria från farliga kemikalier 1,86 

Jag tycker att kemikalier måste bevisas vara ofarliga innan de får användas i de 
hygienprodukter jag köper 3,30 
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respondenterna gör för att minska användningen av farliga kemiska ämnen i elektronik, 

kläder, mat och hygienprodukter medan studiens enkätfråga enbart efterfrågar vad 

respondenterna gör för att minska användningen av farliga kemikalier i hygienprodukter. 

Studiens respondenter rangordnar sju påståenden i rangordningsgraderna: instämmer inte alls, 

instämmer delvis, instämmer i stort sett och instämmer helt. Respondenternas svar redovisas i 

diagrammet nedanför samt finns en mer detaljerad tabell som redogör för fördelningen mellan 

respondenternas svar i (Bilaga 5). 

 

Vad gör du idag som konsument för att bidra till att minska användningen av farliga 

kemikalier i de hygienprodukter som du köper? 

 
Diagram 4: Fördelning per svarsalternativ på enkätfråga 6. (N=102). 
 
Tabellen nedanför redogör för medelvärdena på frågan vad gör du idag som konsument för att 

bidra till att minska användningen av farliga kemikalier i de hygienprodukter som du köper? 

Inga medelvärden från Lindströms (2006) resultat på enkätfrågan redovisas då Lindström 

(2006) inte presenterar några medelvärden i sin rapport. 
Svarsalternativ 1= instämmer inte alls, 2=instämmer delvis, 3=instämmer i stort sett och 4=instämmer helt.   

Tabell 15: resultat av medelvärde från studiens enkätfråga 5.  
 

Studiens resultat på enkätfråga 6 (N=102) 
Påstående Medelvärde 

Jag är noga med att de hygienprodukter jag köper är skonsamma för miljön 2,60 
Jag är noga med att de hygienprodukter jag köper är skonsamma för hälsan 2,73 

Jag läser alltid innehållsförteckningen och tar sedan ställning till om jag ska köpa 
hygienprodukten 2,29 

Om en hygienprodukt innehåller kemikalier som jag inte känner igen så köper jag inte den 1,94 
Jag köper ofta miljömärkta hygienprodukter 2,53 

Jag köper en miljömärkt hygienprodukt även om den kostar mer än en hygienprodukt som inte 
är miljömärkt 2,67 

Jag gör ingenting för att minska användningen av farliga kemikalier i hygienprodukter 1,81 
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Resultaten från enkätfråga 6 redovisas däremot vid sidan om Lindströms (2006) resultat i 

form av en tabell. Tabellen tar enbart hänsyn till de respondenter som svarat ”instämmer i 

stort sett” och ”instämmer helt” och resultaten visas i rangordning. Observera att studiens 

enkätfråga och Lindström (2006) enkätfråga inte efterfrågar exakt samma sak. 
Decimaler har avrundats till heltal. 

Studiens resultat på enkätfråga 6 Lindströms (2006) resultat på enkätfråga 10 
Jag är noga med att de hygienprodukter jag köper är 

skonsamma för hälsan  
(58 %) 

Jag är noga med att de varor jag köper är 
skonsamma för hälsan 

(73 %) 
Jag är noga med att de hygienprodukter jag köper är 

skonsamma för miljön  
(56 %) 

Jag är noga med att de varor jag köper är 
skonsamma för miljön 

(63 %) 
Jag köper en miljömärkt hygienprodukt även om 
den kostar mer än en hygienprodukt som inte är 

miljömärkt  
(55 %) 

Jag köper ofta miljömärkta varor 
(55 %) 

Jag köper ofta miljömärkta hygienprodukter  
(50 %) 

Jag köper en miljömärkt vara även om den kostar 
10 % mer 

(52 %) 

Jag läser alltid innehållsförteckningen och tar sedan 
ställning till om jag ska köpa hygienprodukten  

(37 %) 

Jag läser alltid innehållsförteckningen och tar sedan 
ställning till om jag ska köpa 

varan  
(52 %) 

Om en hygienprodukt innehåller kemikalier som 
jag inte känner igen så köper jag inte den  

(27 %) 

Om en vara innehåller kemiska ämnen som jag inte 
känner igen så köper jag den inte 

(31 %) 
Jag gör ingenting för att minska användningen av 

farliga kemikalier i hygienprodukter  
(25 %) 

Jag gör ingenting för att minska farliga kemiska 
ämnen i varor 

(14 %) 
Tabell 16: Studiens resultat på enkätfråga 6 samt Lindströms (2006) resultat på enkätfråga 10, vid sidan om 
varandra.  
 

 

6.8 Stöd för att kunna göra hållbara val 
Enkätfråga 7 är en rangordningsfråga som efterfrågar om respondenterna anser sig vara i 

behov av stöd för att kunna göra hållbara val vad det gäller farliga kemikalier i 

hygienprodukter samt hur de i så fall vill att detta stöd skall vara utformat. Enkätfrågan lyder 

följande: om du skulle erbjudas stöd för att göra hållbara val vad det gäller farliga 

kemikalier i hygienprodukter, hur hade du då velat få detta stöd? Genom… Respondenterna 

rangordnar sex påståenden i rangordningsgraderna: instämmer inte alls, instämmer delvis, 

instämmer i stort sett och instämmer helt. Respondenternas svar redovisas i diagrammet 

nedanför samt finns en mer detaljerad tabell som redogör för fördelningen mellan 

respondenternas svar i (Bilaga 6). 
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Om du skulle erbjudas stöd för att göra hållbara val vad det gäller farliga kemikalier i 

hygienprodukter, hur hade du då velat få detta stöd? Genom… 

 
Diagram 5: Fördelning per svarsalternativ på enkätfråga 7. (N=102). 

 

Tabellen nedanför redogör för medelvärdena på frågan om du skulle erbjudas stöd för att göra 

hållbara val vad det gäller farliga kemikalier i hygienprodukter, hur hade du då velat få detta 

stöd? Genom….  
Svarsalternativ 1= instämmer inte alls, 2=instämmer delvis, 3=instämmer i stort sett och 4=instämmer helt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 17: resultat av medelvärde från studiens enkätfråga 7.  
 
 
Respondenterna fick i denna enkätfråga möjligheten att tillägga om de anser att de är i behov 

av annat stöd än de påstående som finns angivna i enkätfrågan, vilket 17 respondenter valde 

att göra. Deras svar kodas och kategoriseras in i följande tre kategorier, svaren finns även 

okodade i (Bilaga 7). 

Kategori Antal respondenter Procentuell fördelning 
Mobil-app med skanningsfunktion som visar om 

produkten innehåller skadliga kemikalier eller inte 5 29,4 % 

Information som når många / information på fler språk 6 35,3 % 

Striktare lagstiftning 6 35,3 % 
Tabell 18: Fördelning över respondenternas tillägg på enkätfråga 9. (N=17). 

 

 

Studiens resultat på enkätfråga 7 (N=102) 
Påstående Medelvärde 

Reportage i media 2,73 
Informationsblad hem till dörren 2,22 

Information på TV och sociala media 2,96 
Seminarium 2,21 

Utbildning på skola/arbetsplats 2,94 
Behöver inget stöd, mina val är redan hållbara 1,75 
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6.9 Statistisk analys 
Lindström (2006) genomför ett antal statistiska tester utifrån sin enkätundersökning där hon 

granskar om det påvisas ett samband mellan olika variabler. I sin studie använder Lindström 

(2006) sig av en Pearsons´s r vilket är en metod som testar korrelation mellan olika variabler, 

Lindström (2006) genomför därmed till skillnad från mig inga chi2-tester. Signifikansnivån 

som Lindström (2006) utgår ifrån är 1 % och resultaten hon får visar att ett samband påvisas 

mellan de olika variablerna. Nedanför redovisas testernas resultat samt deras p-värden. 

 

Resultat av Lindströms (2006) statistiska tester 
”Det var viktigare för dem som hade barn än för dem utan barn att samtliga ovan nämnda 
varugrupper (hygienprodukter) var fria från farliga kemiska ämnen” (Lindström, 2006, s. 
23). 

P-värde 0,018. 

”Personer med universitetsutbildning litade i lägre grad än personer med lägre utbildning på 
att de varor de köper är fria från farliga kemiska ämnen (Lindström, 2006, s. 31).  

P-värde 0,000. 

”Kvinnor var mer noga med att de varor de köper är skonsamma för miljön (Lindström, 
2006, s. 104). 

P-värde 0,018. 

”Kvinnor var mer noga med att de varor de köper är skonsamma för hälsan (Lindström, 
2006, s. 104). 

P-värde 0,014. 

Tabell 19: resultat av Lindströms (2006) statistiska tester med deras p-värden. 

 
I min studie genomförs chi2-tester för att granska om samband påvisas mellan olika variabler. 

Signifikansnivån som studien utgår ifrån är 5 % och resultaten av testerna argumenterar för att 

inget samband påvisas mellan variablerna. Variablerna som studien chi2-testar är: 

- bakgrundsvariabeln ”hemmaboende barn i hushållet” och påståendet ”att produkten är 

fri från farliga kemikalier” 

- bakgrundsvariabeln ”högsta genomförda utbildning” och påståendet ”jag litar på att de 

hygienprodukter som jag köper i Sverige är fria från farliga kemikalier” 

- bakgrundsvariabeln ”kön” och påståendet ”jag är noga med att de hygienprodukter jag 

köper är skonsamma för miljön” 

- bakgrundsvariabeln ”kön” och påståendet ”jag är noga med att de hygienprodukter jag 

köper är skonsamma för hälsan” 

För varje chi2-test ställs följande nollhypotes: inget samband kan påvisas mellan variablerna. 

Nedanför redovisas testernas resultat samt deras p-värden.  

 

Resultat av studiens chi2-tester 
Inget beroende påvisas mellan om respondenterna har hemmaboende barn och hur viktigt 
det är för dem att deras hygienprodukter är fria från farliga kemikalier. 

P-värde 0,3 

Inget beroende påvisas mellan respondenternas utbildningsnivå och till vilken grad de litar 
på att de hygienprodukter som de köper i Sverige är fria från farliga kemikalier. 

P-värde 0,15 
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Inget beroende påvisas mellan kön och hur noggranna respondenterna är med att de köper 
hygienprodukter som är skonsamma för miljön. 

P-värde 0,43 

Inget beroende påvisas mellan kön och hur noggranna respondenterna är med att de köper 
hygienprodukter som är skonsamma för hälsan. 

P-värde 0,11 

Tabell 19: resultat av studiens statistiska tester med deras p-värden. 

 

Studiens resultat på chi2-testerna medför att nollhypoteserna inte kan förkastas med 

signifikansnivån 5 %, därmed skiljer sig resultaten av studiens chi2-analys från Lindströms 

(2006) statistiska analys. Lindström (2006) kan utifrån sitt statistiska resultat visa att ett 

samband råder mellan de olika variablerna medan min studie inte kan göra det. Observera 

emellertid att studien inte efterfrågar exakt samma sak som Lindström (2006) gör i sina tester 

samt att Lindström (2006) inte använt sig av chi2 metoden. Studien efterfrågar mer exakt: 

- om respondenterna har hemmaboende barn i hushållet och inte enbart om 

respondenterna har barn, vilket Lindström (2006) efterfrågan i sin enkätundersökning.  

- till vilken grad respondenterna litar på att de hygienprodukter som de köper i Sverige 

är fria från farliga kemikalier medan Lindström (2006) efterfrågar till vilken grad 

respondenterna litar på att varor (mat, kläder, elektronik och hygienprodukter) som de 

köper i Sverige är fria från farliga kemikalier. 

- till vilken grad respondenterna är noga med att de hygienprodukter som de köper är 

skonsamma för miljön medan Lindström (2006) efterfrågar till vilken grad 

respondenterna är noga med att de varor (mat, kläder, elektronik och hygienprodukter) 

som de köper är skonsamma för miljön. 

- till vilken grad respondenterna är noga med att de hygienprodukter som de köper är 

skonsamma för hälsan medan Lindström (2006) efterfrågar till vilken grad 

respondenterna är noga med att de varor (mat, kläder, elektronik och hygienprodukter) 

som de köper är skonsamma för hälsan. 
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7. Diskussion och sammanfattning 
Denna tvärvetenskapliga studie består av en kvalitativ undersökningsmetod och en kvantitativ 

undersökningsmetod. Studien har i avsikt insamla kunskap från både en hermeneutisk och en 

positivistisk utgångspunkt då Bryman (2011, s. 40) hävdar att kvalitativ forskning samt 

kvantitativ forskning påverkas av olika synsätt. En kombination av de två innebär därmed att 

de kan berika varandra. Intervjuundersökningen tillämpas då Hartman (2004, s. 234–236) 

förklarar att metoden är lämplig att tillämpa om studieavsikten är att studera individers 

attityder och kunskaper gentemot en specifik företeelse. Vidare förklarar Hartman (2004, s. 

234–236) att intervjumetoden är lämplig att tillämpa om intervjuaren är intresserad av att få 

en djupare förståelse för hur individer resonerar i fråga om företeelsen som studeras. 

Enkätundersökningen tillämpas då Bryman (2011, s. 228) hävdar att de mätbara data som 

enkäter ger till resultat kan användas för att uppskatta utsträckningen och graden av en 

egenskap samt att mätningen kan ge annan och mer generaliserbar information om 

verkligheten.  

 
Green et al. (2016) påstår att individers utsatthet för kemikalier hänger samman med deras 

konsumtionsmönster och Craig och Ziv-Gal (2017) menar att kvinnor riskerar att råka ut för 

fler hälsorisker än män, då de anses konsumera fler hygienprodukter än män. Resultaten av 

intervjuundersökningen påvisar emellertid att de kvinnliga intervjupersonerna mer 

målmedvetet konsumerar hygienprodukter vilka inte skadar deras hälsa, än de manliga 

intervjupersonerna (se 5.1.1; 5.1.2 & 5.1.3) och även Lindströms (2006) 

enkätundersökningsresultat påvisar att kvinnor är mer noggranna med att köpa produkter 

vilka är skonsamma för deras hälsa (se 5.2.9). Baserat på dessa resultat stämmer inte Craig 

och Ziv-Gal (2017) påstående. Mängden hygienprodukter som konsumeras blir inte den 

avgörande faktorn, istället blir den avgörande faktorn vilka typer av hygienprodukter som 

konsumeras. Om kvinnor konsumerar hygienprodukter vilka är skonsamma för hälsan riskerar 

de att sannolikt inte råka ut för fler hälsorisker än män, även om de konsumerar fler 

hygienprodukter än män. Utifrån min studie betonar jag att detta enbart är ett antagande och 

inte en slutsats, detta då studiens enkätundersökningsresultat med dess statistiska analys 

påvisar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan hur noga män och kvinnor är med 

att köpa hygienprodukter vilka är skonsamma för deras hälsa (se 5.2.9). På grund av 

avvikande resultat från min studies olika undersökningarna saknar antagandet hög reliabilitet.   
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I min studies undersökningar tillfrågas deltagarna vilka kunskaper de har gällande företeelsen 

farliga kemikalier i hygienprodukter. De kvinnliga intervjupersonerna har mer kunskap i fråga 

om miljö- och hälsorisker i form av farliga kemikalier i hygienprodukter, än de manliga 

intervjupersonerna. De manliga intervjupersonerna uttrycker viss osäkerhet i sina resonemang 

och förklarar att de inte har mycket kunskap om ämnet (se 5.1.1). Vissa intervjupersoner 

diskuterar även naturliga ämnen i hygienprodukter varvid de alla påstår att naturliga ämnen 

inte utgör risker för människans hälsa och miljö välbefinnande, vilket inte stämmer i enlighet 

med Klaschka (2016a) Klaschka (2016b) samt Bucheli, Strobel & Hansen (2018). 

Intervjupersonerna har inga kunskaper om vilka miljö- och hälsorisker som naturliga ämnen i 

hygienprodukter utgör och betonar att hygienprodukter är bra och ofarliga om de innehåller 

naturliga ämnen (se 5.1.2), vilket alltså inte nödvändigtvis stämmer. Utifrån 

intervjupersonernas resonemang gällande naturliga ämnen i hygienprodukter, bedömer jag att 

skånska konsumenter bör göras mer medvetna om att naturliga ämnen inte nödvändigtvis är 

ofarliga på grund av att de har ett naturligt ursprung.  

 

I enkätundersökningen tillfrågas respondenterna vilka miljö- och hälsorisker som farliga 

kemikalier i hygienprodukter utgör, vilket 24 av undersökningens 102 respondenter anger att 

de inte har någon kännedom om. Resterande respondenter anger att farliga kemikalier i 

hygienprodukter orsakar allergier, utgör risker för marina miljöer till följd av plaster i havet, 

orsakar cancer med mera (se 5.2.2). På grund av tidsbrist genomförs inga chi2-tester som 

undersöker sambandet mellan bakgrundsvariablerna och undersökningens enkätfråga 1, vilket 

behandlar kunskaper gällande miljö- och hälsorisker till följd av farliga kemikalier i 

hygienprodukter (se 5.2.2). Om chi2-tester hade genomförts skulle de statistiska analyserna 

kunnat klargöra huruvida olika samhällsgrupper (män/kvinnor, unga/gamla, hemmaboende 

barn i hushållet/inga hemmaboende barn i hushållet, lågutbildade/högutbildade) är i behov av 

kunskapshöjande insatser.  

 

Kunskapsbrist är en bakomliggande faktor vilket kan förklara varför vissa individer väljer att 

fortsätta köpa hygienprodukter vilka innehåller farliga kemikalier, istället för alternativa 

miljövänliga hygienprodukter som fyller samma behov. De intervjupersoner i studiens 

intervjuundersökning som påstår sig ha bristfällig kunskap om miljömärkningars omfång, 

köper inte miljömärkta hygienprodukter. Samma intervjupersoner anger däremot att de är 

villiga att ändra på sina konsumtionsvanor när de får reda på att miljömärkta hygienprodukter 

inte innehåller några erkända farliga kemikalier vilka kan skada deras hälsa eller miljön (se 
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5.1.3). Ghazali et al. (2017) hävdar att ju mer kunskap konsumenter har om miljömärkta 

hygienprodukter, desto mer uttrycker konsumenterna en attityd till att köpa produkterna. 

Genom att därmed öka konsumenters kunskaper i fråga om miljömärkta hygienprodukter blir 

det antagligen fler som väljer att övergå till ett miljövänligt beteende. Eftersom inget chi2-test 

genomförs där sambandet mellan respondenters kunskapsmängd (se 5.2.2) och deras 

konsumtionsvanor i fråga om miljömärkta hygienprodukter (se 5.2.4) undersöks, kan 

resultaten från enkätundersökningen varken stödja eller motbevisa antagandet. Antagandet 

bygger på några fåtal individers resonemang varför jag bedömer att ytterligare forskning 

krävs för att undersöka om antagandet stämmer. 

 

Bryman (2011, s. 369) hävdar att resultat från en kvalitativ undersökningsmetod inte kan 

generaliseras till en population eftersom deltagarna i undersökningen inte är representativa för 

populationen, Bryman (2011, s. 369) påstår istället att resultaten skall generaliseras till teorier. 

I studiens intervjuundersökning uttrycker alla intervjupersoner positiva attityder till ändrade 

konsumtionsvanor när att de får reda på att deras egna hälsa, deras medmänniskors hälsa samt 

miljöer kan påverkas negativt av icke miljövänliga konsumtionsvanor. Intervjupersonerna 

antar ett moraliskt ansvar när de får reda på detta och förklarar sig därmed ansvariga för att 

ändra på sina beteenden (se 5.1.4), vilket kan kopplas till Schwartzs (1977) 

normaktiveringsteori som förklarar att den personliga normen aktiveras när individer blir 

medvetna om hur deras beteende påverkar andra individer och miljöer.  

 

Enligt Stern & Dietzs (1994) värderingsteori uttrycker individer en känsla av oro när de blir 

medvetna om vilka konsekvenser ett miljöproblem kan ha på ett objekt som är av värde för 

individerna, när individerna blir medvetna om konsekvenserna kommer de tillskriva sig själva 

ansvar för sina beteenden vilket slutligen leder till att de övergår till ett miljövänligt beteende. 

Intervjupersonerna i studien intervjuundersökning värderar hälsoaspekten (egoistisk 

värdering) i större omfattning än miljöaspekten (biosfärisk värdering) och förklarar sig i 

enlighet med teorin villiga att ändra på sina beteenden när de främst inser att konsumtion av 

icke miljövänliga hygienprodukter utgör risker för deras hälsa (se 5.1.4). Både studiens 

enkätundersökning samt Lindströms (2006) enkätundersökning påvisar däremot att ingen 

markant skillnad kan avläsas i fråga om vilken värdering som respondenterna värderar främst 

(se 5.2.6 & 5.2.7). Även Ghazali et al. (2017) och Yeon Kim & Chung (2011) studieresultat 

påvisar att båda aspekter är övervägande för deltagarna samt att konsumenter som värderar 

aspekterna påvisar positiva attityder till ändrade konsumtionsvanor. Således bedömer jag att 
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det finns en reliabilitet av resultatet då det korresponderar med åtskilliga studier. Jag bedömer 

utifrån detta att Region Skåne bör fokusera på hälso- och miljöaspekten vid utformning av 

stöd, detta till följd av att båda aspekter visar sig påverka konsumenters villighet att ändra på 

sina konsumtionsvanor (till skillnad från aspekten som behandlar framtida generationer).  

 

Alla intervjupersoner i studiens intervjuundersökning samt mer än hälften av respondenterna i 

studiens enkätundersökning påstår att de efterfrågar stöd för att kunna göra hållbara val vad 

det gäller farliga kemikalier i hygienprodukter (se 5.1.5 & 5.2.8). Intervjupersonerna förklarar 

att stödet främst bör utformas i butiker där inköpen sker. Skyltar, informationsvideos och 

anställda som kan ge rådgivning åt konsumenter är det som intervjupersonerna betonar. Vissa 

intervjupersoner diskuterar även om apotek varvid de förklarar att de litar på deras produkter 

och rådgivning. Baserat på intervjupersonernas resonemang, samt faktumet att Apoteket AB 

arbetar för att bidra till det svenska miljömålet giftfri miljö, bedömer jag att Region Skåne bör 

undersöka vidare om ett samarbete kan etableras mellan aktörerna för att stödja konsumenter i 

att göra hållbara val vad gäller farliga kemikalier i hygienprodukter. Jag rekommenderar att 

ytterligare undersökningar genomförs för att utreda detta då studien baserar förslaget på ett 

fåtal individers resonemang.  

 

Respondenterna i studiens enkätundersökning anser att stödet främst bör utformas via 

utbildning på skola/arbetsplats samt genom information på TV och sociala media. 

Informationsblad hem till dörren och seminarium är dock opopulära lösningar för 

respondenterna. Vissa respondenter tillägger att de efterfrågar stöd via en mobil-app som med 

hjälp av skanningsfunktion kan visa om en produkt innehåller farliga kemikalier eller inte, 

dock finns en sådan app redan tillgänglig på Google Play samt App Store. Appen är delvis 

finansierad av EU:s Horizon 2020 program och har namnet Cosmethics (Cosmethics, u.å.). 

Andra respondenter betonar att striktare lagstiftning krävs för att konsumenter skall kunna 

göra hållbara val vad det gäller farliga kemikalier i hygienprodukter. Striktare lagstiftning 

betonar även Länsstyrelsen Skåne (Ezzelarab, 2017), Naturskyddsföreningen (2016) samt 

Läkemedelsverket (2013) (se 2.1).  

 

I min studies enkätundersöknings statistiska analys kan inget samband påvisas mellan de olika 

variablerna medan Lindströms (2006) statistiska analys kan påvisa det. Detta kan bero på en 

rad olika saker såsom att vi inte använder oss av samma metod för att analysera vårt 

datamaterial. Lindström (2006) använder sig av Pearsons´s r medan jag använder mig av chi2 
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(X2). Det kan även bero på att studierna inte behandlar exakt samma sak när det gäller de 

statistiska analyserna. Lindström (2006) tar hänsyn till en rad olika varor och utgår inte enbart 

ifrån hygienprodukter, vilket jag gör i min studie.  

 

Slutligen vill jag betona att det inte är konsumentens ansvar att se till så att inga farliga 

kemikalier förekommer i hygienprodukter. Det är de företag som tillverkar, importerar eller 

säljer produkterna som ansvarar för att produkterna inte utgör miljö- och hälsorisker. 

Problematiken som uppstår är att farliga kemikalier i hygienprodukter förekommer trots att de 

inte ska, vilket leder till att konsumenter köper och konsumerar dem ändå.  Därför blir det mer 

eller mindre konsumenternas ansvar att se till så att de hygienprodukter som de använder inte 

skadar deras hälsa eller miljön. För att svara på intervjuperson Hs fråga ”varför ska jag bry 

mig om produktens innehåll?” skulle jag därför säga ”för att undvika att skada din hälsa, dina 

medmänniskors hälsa och miljön”.  
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Bilaga 1. Respondenternas svar på enkätfråga 1 
Vilka miljö- och hälsofarliga risker kan farliga kemikalier i hygienprodukter utgöra? 
Skriv ner alla miljö- och hälsofarliga risker som du vet med dig att farliga kemikalier i 
hygienprodukter utgör. Om du inte känner till några risker skriv "vet ej". 
Vet ej (16) 
Mikroplaster i haven (3) 
Cancer (3) 
vet ej (3) 
Vet ej. (2) 
Det kan ge olika typer av sjukdomar så som cancer och allergier. En skada på människan och på 
naturen. (2) 
Allergi, skada på vattenlevande organismer, mikroplaster,  
Påverka akvatiska ekosystem 
Allergi mm  
Allergi, tillväxthämning, hormonrubbningar osv osv 
Försurning, påverka vatten i övrigt vilket sedan kanske aldrig blir helt rent igen trots processer vilket 
vi sedan kanske får i oss igen. Påverkar säkert även djurliv och natur i övrigt.  
Övergödning och andra utsläpp som ej är bra för människor och miljön. Kanske eksem och andra 
hudproblem om man har känslig hud dvs.  
Allergier, sjukdomar, inferlitet 
exem, rodnad, kliningar, skadar vattenlevande organismer, påverkar hormoner  
Försämring av hy 
Astma  
Hormonstörande, cancerframkallande, allergiframkallande, mikroplast i hav/fisk.  
Påverkan på hormoner, ökade risker för olika sjukdomar ex. cancer 
Hormonpåverkan, sprids i grundvatten, beteendepåverkan vattenlevande djur, cancer 
farliga kemikalier kan påverka ekosystemen negativt när de åker ut med avloppsvattnet i naturen 
små exfolierande plastkulor som finns i massa billiga skrubbprodukter och hamnar i haven och fiskar.  
Om inte shampoot är miljömärkning så kan man få bröstcancer. 
Hormonstörande, allergi, persistent, påverkar djur och människans hälsa etc  
Allergier, infertilitet, hormonstörning, cancer, fiskdöd, störning av ekosystem 
Allergi, microplaster (alltså att reninhsverket inte kan rena microplaster och att det för eller senare kan 
hamna i vårt dricksvatten) 
Förorena vatten, förorena havet, problem på hud och i kroppen på människor och djur, döda djur vid 
intag 
Skada havsmiljön 
Påverkan på marint liv, fara för människors hälsa vid användning. 
Allergier, sjukdom  
Skada huden, miljön genom avlopp om det förbigår reningsverket.  
Hormonstörande, nervskador, allergiframkallande, cancerframkallande, påverkar koncentrationen och 
reproduktionsförmågan. 
Microplaster som går ut i vatten (nu förbjudna snart) 
Hormonstörande. Mikroplaster i djur och människor. Allergiframkallande. 
Frätande, allergiframkallande 
Flour är nervgift enligt WHO och förkalkar tallkottkörteln. 
Mikroplaster samt farliga ämnen i vattnet, avfallgenerering (förpackning), allergier 
utslag, allergiframkallande egenskaper, irritation, cancerframkallande, m.m..... 
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Förstör vattendrag, cancerframkallande, allergiframkallande, påverkan vid framställning både av 
människa och miljö. 
cancerogena, allergiframkallande, hormonstörande, olika grader av irriterande, farliga för 
vattenorganismer, toxiska och innehåll av mikroplaster 
Påverkar vårt vatten, påverkar vår hälsa, tillverkningen och transporten påverkar och avfallet av 
förpackningar osv 
risker är många, men exakt vilka det finns vetenskapliga bevis för vet jag ej. 
cancerogen, reproduktionsstörande, allergen, hudirritationer.  
iteration, eksem, allergier  
allergier, förgiftning, cancer,  
Allergier, eksem och hudirritation 
Drabbar atmosfär, människan och hav. 
allergier, förstör vatten, luft, jord 
Farligt för mäniskokroppen och miljön 
micoplaster, kemikalier i vatten, allergier 
Oklara effekter av ansamlade kemikalier som vi inte vet hur de interagerar. Många nya kem. släpps 
utan tillräcklig info om dem. Mikroplaster. Kemikalier och rester som åker med avloppen ner till 
vatten och eventuellt förorenar(?) 
Finns ämnen som kan skada huden, kan känna ibland att starka tvål skadar huden litegrann. 
Ögonirritation 
Cancerogena, hormonstörande, reproduktionsstörande.  
Dåliga hygienprodukter kan ju bidra med motsatt effekt för din hud/kropp. 
Allergi och hudpåverkan, hormonstörande påverkan på människor/djur/fisk/fåglar med konsekvenser 
(exvis missbildning) för både levande individer och framtida avkomma - om det ens är möjligt att få 
en avkomma, om produkten innehåller (micro)granulat (typ peeling, scrub etc) kan dessa vara av 
sådant ämne som inte bryts ner utan hamnar i miljön och i människor/djur/fisk/fåglar (ex plast). 
Mineraloljor och liknande som framställs av ändliga resurser är tex något jag undviker. Kan innehålla 
konserveringsmedel vars konsekvenser inte är helt utredda - exvis fenoxyetanol som ofta används i så 
kallade ekologiska produkter. 
mikroplaster i peeling/duschkräm, nanomaterial i solkräm, olika metallsalter i deodoranter, 
tungmetaller,  
Vet ej  
Allergisk reaktion, klåda etc  
Allergi, mikroplaster, nanopartiklar, nitrifikationshämmande, giftiga för vattenlevande organismer, 
biocider m.m. 
Risk för hälsa och miljö. Allergier, eksem och utslag. Risk för gifter i grundvatten, gifter i vattendrag, 
anrikning av kemikalier i mark och vatten. Risk för vattenlevande organismer.  
vattenlevande organismer, microplast, allergener, förgiftning, cancer 
allergier, antibiotikaresistens hos människa och organismer i naturen, giftverkan på organiskt liv i 
naturen, långvariga miljöförändringar, långvariga förändringar på organismers fortplantingsförmåga, 
levnadssätt osv.  
överkänslighet, allergi, astma 
Sjukdomar, cancer, allergier, eksem, andra hudproblem, vår miljö på både land och i hav mår ju 
naturligtvis aldrig bra av kemikalier. 
Utslag, sjukdomar, har inte riktigt koll på miljön.. kanske det påverkar sjöar/hav och djur? 
Cancerframkallande, åldrande, tilltäppande/hämmande, miljö eller kropp hamnar ur balans.  
Mikroplaster  
Läcker ut i naturen där djur får i sig dem vi äter djuren och får också i oss dem, cancerframkallande 
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I shapoot kan man få bröstcancer. 
Puuh, orsaka överreaktion o allergier, torka ut huden, gör håret mottaglig för löss, gör håret snabbare 
tvätta igen, skade vattenkretsloppet,... 
allergiframkallande, cancerframkallande. 
Allergier. Cancer. 
Hormonstörande 
Vet ej. 
mikroplaster, parabener 
Hormonförändringar. Plastpartiklar i vatten. Allergier.  
Miljöeffekter och hälsoeffekter på t.ex. reproduktion, hormonsystem 
Mikroplaster i produkter som ej bryts ned, kemikalier i smink/krämer m.m. som kan vara ev. 
hormonstörande, blekmedel m.m. i bindor/tamponger som är dåliga.... 
allergiska reaktioner, skadliga för vattenlevande organismer, mikroplastproblematik mm 
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Bilaga 2. Respondenternas svar på enkätfråga 3 
Köper du hygienprodukter som i huvudsak är miljömärkta med Bra Miljöval, Svanen 
eller EU-ecolabel och i så fall varför?  
Om du inte köper hygienprodukter som i huvudsak är miljömärkta med Bra Miljöval, Svanen 
eller EU-ecolabel får du gärna skriva ner varför du väljer att inte köpa det. 
Ja (8) 
Nej (4) 
Jag väljer gärna svanenmärkt, men inget måste när jag handlar. Börjar byta allt mer pga vill inte ses 
som en bov av min omgivning. Men jag vet inte hur den konventionella produkten är sämre än den 
märkta. (3) 
Vet inte varför (2) 
Ibland, beroende på priset (2) 
Nej, jag är inte känslig och jag ställer mig tveksam till huruvida de verkligen innebär så mycket bättre 
produkter  
Nej, jag har inte just miljön som min prioritet utan mer hur bra varorna är för mig. 
Försöker köpa så mycket ekologiskt som möjligt för miljö och kroppen. 
Jag köper bara produkter som innehåller naturliga och bra ingredienser 
Jag brukar försöka att göra det. Men helst av allt använder jag mekaniskrengöring osv istället för 
massa kemikalier. 
Inte alltid då det blir dyrt med övrig ekologisk livsstil så kan det vara någon månad jag brister i detta.  
Ja,för attdet är bra för mig som använder produkter + miljön. Och jag vill stötta produkter med den 
märkningen. Plus att man vet att produkten genomgått tester för att få märkningen.  
Nej, jag har väldigt känslig hud så köper endast produkter efter uteslutningsmetoden. Dvs jag köper på 
måfå - testar - reagerar huden dåligt så kan jag inte köpa den mer. Råkar någon av produkterna vara 
miljömärkta så är det ett plus men alltså går jag främst efter hur min hud reagerar. 
Ja. För hälsan och miljön  
Jag är överkänslig för kemikalier över lag. Så allt vi har hemma är ekologiskt. 
Varierar lite beroende på produkt och pris. Viktigast är att duschtvål, handtvål och bodylotion är eko-
märkta. Schampo och deo köper jag produkter som INTE är bra för miljön/mig men resultatet är 
viktigast för mig där  
De anses ha bäst kvalité enligt mig 
Nej. Väljer ekologisk utan petrolprodukter, just nu Maria Åker er.  
Använder enbart naturliga produkter  
Har aldrig lagt märke till dem 
Nej, köper lite vad som helst 
Nej, det är en bonus om det är märkta men det är inte den huvudsakliga anledningen till att jag köper 
en produkt. Men om jag gör det tänker jag snarare på miljöaspekten än hälsoaspekten. Jag är mer 
noggrann med miljömärkta produkter när det kommer till t ex. städ- och tvätt-produkter, då jag 
använder större dessa i större kvantitet än hygienprodukter. 
En del, som rengöringssåpa för golvet, diskmedel och tvål till kroppen men ibland väljer jag också 
andra produkter som inte är märkta med dessa för att jag gillar dem eller tycker dem är bra. Dessa 
innefattar typ ansiktskräm och schampo 
Vi brukar köpa det för att vi vill inte få bröstcancer. 
Jag brukar inte tänka mig för, köper det jag vill ha bara.  
Jag försöker alltid köpa det jag tror är mest miljövänligt, naturligt och giftfritt. Tex, grönsåpa, 
tvättnötter, oljor till anstikte och kropp osv. 
Jag köper inte dessa produkter. 
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Nej  
Ja. I valet mellan en miljövänlig vara och en vara som saknar sådan märkning väljer jag alltid det 
miljövänliga.  
Det är enkelt att välja märkta produkter. Då vet man att någon har kontrollerat innehållet så att det är 
miljövänligare.  
Jag tittar inte efter märkning.  
För att minska allegier. Och att även om det kan förekomma mindre bra kemikalier så är det 
fortfarande mindre kemikalier än i andra icke ekologiska produkter 
Tänker inte på det när jag handlar  
Nej. Jag kollar på inehållet. Det är dyrt för företag att koppla sig till svanen, krav osv så det finns 
massor med bra produkter som är godkända, men inte koppade.  
Ja, för att jag hoppas att de ger en mindre negativ påverkan!  
Nej, jag tittar mer på innehållet och gör en bedömning utefter det om jag anser att det är en ok produkt. 
Köper sällan utan får oftast från någon 
Nej. Jag väljer att lägga pengar på ekologiska och krav-märkta livsmedel istället. Produkter till min 
dotter vill jag gärna ska vara miljömärkta. 
För jag inte tänker så mycket på det 
Nej, har aldrig tänkt på det 
Ja. Det känns snäppet bättre. Egentligen borde man vända på det. Allt borde i grunden vara naturligt 
och ofarligt och att vi skaffar en märkning för det som är kemiskt och onaturligt. 
Nej, pga brist på info gällande farliga kemikalier. 
Ja. Tycker produkt med många ingredienser är onödiga. 
jag tänker inte över vilka märkningar produkterna jag köper har 
Det varierar, tyvärr så tittar jag nog lite på priset och kampanjer. Köper de märken som jag vet funkar 
för mig och min familj, men jag köper dock aldrig helt okända märken. Jag är mer noggrann vid 
matinköp. 
För att på ett så enkelt sätt som möjligt undvika miljö- och hälsofarliga kemikalier i familjens 
hygienprodukter i så stor utsträckning som möjligt. Försöker också inte köpa så många olika 
produkter. (Konserveringsmedel finns ju i många produkter och de är ju där av en anledning och det 
ligger i deras användning att de är toxiska i någon utsträckning för att förhindra mikroorganismers 
tillväxt). 
Ja så ofta jag har möjlighet 
Ja, de är antagligen bättre än omärkta produkter. 
Jag utgår inte helt från det men väljer jag mellan två likvärdiga så tar jag den med miljömärkning.  
Nej, har inte tänkt på det tidigare. 
Ibland, vill även ha svenskrpoducerat 
jag tänker inte så mycket på att göra det. 
Har inte tillräcklig kunskaper 
Ja, det känns som det bättre valet r alla inblandade 
ibland beroende på utbud 
Det är väl inte det primära när jag köper hygienprodukter. Ibland tittar jag efter det, men ibland 
glömmer jag.  
Nej, palla läsa och undersöka förpackningen. Brukar bara ta det jag gillar mest. 
Tanken har aldrig slagit mig, köper för att produkterna oftast luktar fräscht och gott.. 
De brukar vara det, men inget som jag springer och kolla efter. 
Ja, om jag inte hittar produkter som har bättre märkning/innehåller ännu snällare ingredienser.  
Tänker inte på det så mycket 
Svårt att veta tror jag utgår efter hur bra produkten är och pris. 
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Jag köper endast produkter där jag gått igenom INCI noggrant, med koll av varje ämne och dess 
påverkan på miljön/människor/djur/fisk/fåglar , samt där ämnen/produkten inte har testats på djur - 
ofta är produkterna miljömärkta men jag låter inte ovan märkning styra valet då jag vet att märkningen 
kan ges även om produkten mycket väl kan innehålla ämnen som leder till påverkan på 
miljön,människor/djur/fisk/fåglar, samt att djurtester inte framgår av den här märkningen. Dessa 
märkningars krav ligger oftast under mina minikrav på vad en produkt ska innehålla. Ju färre 
ingredienser desto bättre är också vägledande.  
Medveten 
ibland, jag byter gärna och testa nytt, oftast impulsköp 
Ja, för jag värnar om vår miljö. Känns viktigt för mig  
Nej, följer stora företag som Mac, clarins etc. Tar för givet att de har hög kvalité  
Nej men däremot apotekets produkter  
Jag köpet bådeock. Många gånger är det tillgängligheten och priset som är avgörande.  
Nej jag köper inte 
Delvis 
Ja, jag tror att det är bättre, för att de innehåller färre farliga ämnen iallafall 
Finns inte alltid bra alternativ. 
Nej, hittills har jag varit fokuserad på ekologisk och miljövänlig mat. 
Har faktiskt aldrig tänkt på huruvida produkterna är miljömärkta eller ej!  
Nej, de kan locka mig men jag läser oavsett vad produkterna innehåller!  
För litet urval  
Ja, men köper oftast från lush vilka nog inte har dessa märkningar men som jag har förstått använder 
lush bara naturliga ämnen (?) 
För det mesta ja 
Ibland för att jag vet att det är bra om det är miljömärkning. 
Ja, bättre för miljön. 
Ja jag köper märkta  
Nej, det finns inte särskilt stort sortiment av dessa. 
Det är det bästa miljömässigt på marknaden, men inte perfekta.  
Delvis. I vissa fall är mina hårprodukter inte miljömärkta men används av medvetna frisörer då det 
ändå är snälla ingredienser, parabenfria etc. De ekologiska shampon jag köpt har varit för dåliga.  
Ja. För miljö och hälsa och för att de är tillräckligt bra 
Ja (plus ej djurtestat, ekologiskt & fairtrade helst när möjligt), för jag vill ej stötta miljö- & 
hälsofarliga verksamheter 
Köper både och. 
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Bilaga 3. Viktiga faktorer som påverkar inköp av hygienprodukter 
 
Vad är särskilt viktigt för dig när du köper hygienprodukter? 

Påstående 
Inte 

särskilt 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Mest 
viktigt N= 

Att produkten är av 
välkänt märke 

44  
(43 %) 

38  
(37 %) 

17  
(17 %) 

3  
(3 %) 

102  
(100 %) 

Att det finns 
tydliga uppgifter 
om innehållet i 

produkten 

23  
(22,5 %) 

27  
(26,4 %) 

29  
(28,4 %) 

23  
(22,5 %) 

102  
(100 %) 

Att priset är lågt 
34  

(33 %) 
61  

(60 %) 
4  

(4 %) 
3  

(3 %) 
102  

(100 %) 
Att produkten är fri 

från farliga 
kemikalier 

15  
(14,7 %) 

26  
(25,5 %) 

27  
(26,5 %) 

34  
(33,3 %) 

102  
(100 %) 

Att produkten är 
miljömärkt 

33  
(31,3 %) 

34  
(33,3 %) 

19  
(18,6 %) 

16  
(15,7 %) 

102  
(100 %) 

Att produkten är fri 
från 

allergiframkallande 
ämnen 

21  
(20,5 %) 

25  
(24,5 %) 

26  
(25,5 %) 

30  
(29,5 %) 

102  
(100 %) 

Tabell 21: Fördelning per svarsalternativ i enkätfråga 4. (N=102). 
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Bilaga 4. Oro i fråga om hygienprodukters innehåll  
 
Är du orolig för vad hygienprodukter innehåller? 

Påstående Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
i stort sett 

Instämmer 
helt N= 

Jag är orolig för att 
de hygienprodukter 

jag köper kan 
innehålla farliga 

kemikalier som kan 
påverka min hälsa 

negativt 

15  
(14,7 %) 

31  
(30,4 %) 

25  
(24,5 %) 

31  
(30,4 %) 

102  
(100 %) 

Jag är orolig för att 
de hygienprodukter 

jag köper kan 
innehålla farliga 

kemikalier som kan 
påverka miljön 

negativt 

11  
(10,8 %) 

28  
(27,5 %) 

28  
(27,5 %) 

35  
(34,3 %) 

102  
(100 %) 

Jag är orolig för att 
de hygienprodukter 

jag köper kan 
innehålla farliga 

kemikalier som kan 
påverka framtida 

generationer negativt 

11  
(10,8 %) 

29  
(28,4 %) 

26  
(25,5 %) 

36 
(35,3 %) 

102  
(100 %) 

Jag känner mig 
osäker på innehållet i 
de hygienprodukter 

jag köper 

17  
(16,6 %) 

33  
(32,3 %) 

28  
(27,5 %) 

24  
(23,5 %) 

102  
(100 %) 

Jag litar på att de 
hygienprodukter som 
jag köper i Sverige är 

fria från farliga 
kemikalier 

47  
(46 %) 

29  
(28,4 %) 

19  
(18,6 %) 

7  
(7 %) 

102  
(100 %) 

Jag tycker att 
kemikalier måste 

bevisas vara ofarliga 
innan de får 

användas i de 
hygienprodukter jag 

köper 

7  
(7 %) 

16  
(15,7 %) 

18  
(17,6 %) 

61  
(60 %) 

102  
(100 %) 

Tabell 22: Fördelning per svarsalternativ i enkätfråga 5. (N=102). 
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Bilaga 5. Minska användningen av farliga kemikalier 
 
Vad gör du idag som konsument för att bidra till att minska användningen av farliga 
kemikalier i de hygienprodukter som du köper? 

Påstående Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
i stort sett 

Instämmer 
helt N= 

Jag är noga med att de 
hygienprodukter jag 
köper är skonsamma 

för miljön 

22 
(21,6 %) 

23 
(22,5 %) 

30 
(29,4 %) 

27 
(26,5 %) 

102 
(100 %) 

Jag är noga med att de 
hygienprodukter jag 
köper är skonsamma 

för hälsan 

12 
(11,8 %) 

31 
(30,4 %) 

31 
(30,4 %) 

28 
(27,4 %) 

102 
(100 %) 

Jag läser alltid 
innehållsförteckningen 
och tar sedan ställning 

till om jag ska köpa 
hygienprodukten 

28 
(27,4 %) 

36 
(35,3%) 

18 
(17,6 %) 

20 
(19,6 %) 

102 
(100 %) 

Om en hygienprodukt 
innehåller kemikalier 
som jag inte känner 

igen så köper jag inte 
den 

47 
(46 %) 

27 
(26,4 %) 

15 
(14,7 %) 

13 
(12,7 %) 

102 
(100 %) 

Jag köper ofta 
miljömärkta 

hygienprodukter 

22 
(21,6 %) 

29 
(28,4 %) 

25 
(24,5 %) 

26 
(25,5 %) 

102 
(100 %) 

Jag köper en 
miljömärkt 

hygienprodukt även 
om den kostar mer än 
en hygienprodukt som 

inte är miljömärkt 

20 
(19,6 %) 

26 
(25,5 %) 

23 
(22,5 %) 

33 
(32,4 %) 

102 
(100 %) 

Jag gör ingenting för 
att minska 

användningen av 
farliga kemikalier i 

hygienprodukter 

53 
(52 %) 

24 
(23,4 %) 

16 
(15,6%) 

9 
(9 %) 

102 
(100 %) 

Tabell 23: Fördelning per svarsalternativ i enkätfråga 6. (N=102).  
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Bilaga 6. Stöd för att kunna göra hållbara val 
 
Om du skulle erbjudas stöd för att göra hållbara val vad det gäller farliga kemikalier i 

hygienprodukter, hur hade du då velat få detta stöd? Genom… 

Påstående Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
i stort sett 

Instämmer 
helt N= 

Reportage i media 
13 

(12,7 %) 
29 

(28,4 %) 
32 

(31,4 %) 
28 

(27,4 %) 
102 

(100 %) 
Informationsblad 
hem till dörren 

38 
(37,2 %) 

22 
(21,6 %) 

23 
(22,5%) 

19 
(18,6 %) 

102 
(100 %) 

Information på TV 
och sociala media 

8 
(8 %) 

26 
(25,5%) 

30 
(29,4%) 

38 
(27,2 %) 

102 
(100 %) 

Seminarium 
33 

(32,3 %) 
29 

(28,4 %) 
25 

(24,5 %) 
15 

(14,7 %) 
102 

(100 %) 
Utbildning på 

skola/arbetsplats 
12 

(11,8 %) 
21 

(20,6 %) 
30 

(29,4 %) 
39 

(39,2 %) 
102 

(100 %) 
Behöver inget stöd, 
mina val är redan 

hållbara 

52 
(51 %) 

30 
(29,4 %) 

13 
(12,7 %) 

7 
(7 %) 

102 
(100 %) 

Tabell 24: Fördelning per svarsalternativ i enkätfråga 7. (N=102).  
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Bilaga 7. Respondenternas tillägg på enkätfråga 7 
 
Om du skulle erbjudas stöd för att göra hållbara val vad det gäller farliga kemikalier i 
hygienprodukter, hur hade du då velat få detta stöd? Genom … 
Välj det svarsalternativ som du anser stämmer bäst överens med dig 
En app där man kan skanna en produkt och få upp en lättläst text gällande produktens 
kemikalieinnehåll och hur det påverkar människa och miljö. (3) 
Innehållsförteckningarna är svåra att tyda, borde vara någon myndighet som förbjöd mycket mer 
skadliga ämnen. "Kan man inte äta det bör man inte smörja in sig med det". :)  
Information via sociala medier/grupper med samma intresse.  
Jag tror att alla som svara på denna enkäten via gröna grenen är medvetna om sina val och väljer att 
försöka köpa bra produkter för miljön. Problemet tror jag är att få ut budskapet till personer som inte 
är lika medvetna, de tror jag man mättast når via sociala medier, tv med mera eller info via 
arbetsplatser med ex workshops 
Info på olika språk viktigt 
Återigen. Det borde vara utgångspunkt att alla varor som säljs är naturliga, hälsosamma, skonsamma 
mot miljö, djur och människor. Om så inte är fallet så borde de varor märkas med istället för tvärtom. 
Jag är inte fullt insatt i hygienartiklar men jag vet att när det gäller livsmedel så är det inte vara 100% 
bra eller naturligt trots att det finns märkningar och certifieringar som indikerar att det skulle vara så. 
Ser hellre att det blir en striktare lagsftiftning 
Gissar att "media" inkluderar "social media", det är ett bra forum för mig. Sedan är det alltid bra att 
barnen får det med sig tidigt i skolan.  
Information som når många är bra. 
Mobilapp eller scanner i butiken som kan ge info. 
Hårdare reglering av marknaden genom REACH eller liknande - förbud och försiktighetsprincipen. 
Informativ facebookgrupp/instagram 
en app ungefär som den från ewg.org 
Tydliga förbud mot hälso o miljöfarliga produkter! Vad ska vi ha de till? 
Ett stort problem är att namnen på ingående ämnen är komplicerade och svåra att komma ihåg vilket 
gör det svårt att själv kunna göra en bedömning om vad som gör att produkten är hälso eller 
miljöfarlig. En märkning likt den för kemiska produkter skulle underlätta att göra en bedömning. 
Miljömärkning är bra men dyrt vilket gör att inte alla kan ha sådan märkning på sina produkter trots 
att de är bra ur hälso- och miljösynpunkt.  
Jag vill att man tar bort de alternativ som är dåliga för hälsa eller miljö från marknaden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


