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Förord 
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Umeå Universitet.  
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Chemicals in the indoor environment - A study on 
attitudes and knowledge about chemicals in textiles 
and furniture 

Karin Karlsson 

 

Abstract 
 
The indoor environment consists mostly of textiles, which are associated to relatively high 
content of chemicals. Textile and furniture consumption have grown over the last decades 
leading to an increased chemical exposure. The aim of this study was to investigate the 
knowledge about the presence of chemicals in textiles and the behavior purchasing and 
disposing textiles and furniture. The target groups 20-30 years and 45-60 years were chosen 
to potentially detect differences between the groups. A web-based survey was distributed by 
e-mail to the target groups with equal education levels. The two age groups had a significant 
difference in knowledge about the chemical content in textiles and furniture with a higher 
awareness among the middle aged. They also validate the table of content before purchasing 
in higher extent. A significant difference was found between groups according to how they 
disposed furniture but not textiles. It was also no differences between groups according to 
purchasing behavior. All these factors contribute to difficulties to achieve the two 
environmental goals, Good built environment and Non-toxic Environment. Despite 
differences in knowledge the knowledge level is low in both groups, which may mean that the 
active choices will be low. 
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1 Inledning 
 

Inomhusmiljön utgörs till största del av textilier (Kemikalieinspektionen 2015), vilket är en 
av anledningarna till att textilkonsumtionen i Europeiska unionen (EU) har ökat markant de 
senaste årtiondena (Kemikalieinspektionen 2014 b). Konsumtionen av kläder ökade med ca 
40 % från 2000 till 2009 i Sverige (Carlsson et al. 2006) och heminredning har ökat med 
över 50 % det senaste decenniet (Roos 2016), vilket kan bero på att hem i dag inte bara ska 
vara praktiskt utan spegla vem man är (Björkling, Karlsson och Westher 2015). Varje person i 
Sverige konsumerade år 2008 ca 14 kilo textilier per år (Kemikalieinspektionen 2014 b).   

Användandet av farliga kemikalier är reglerade i EU, men eftersom konsumtionen ökar så 
ökar också användning av kemikalier vilket innebär att kemikalieexponeringen idag är större 
än någonsin tidigare (Kemikalieinspektionen 2014 b). Dessutom är textilierna som 
konsumeras i Sverige mestadels tillverkade i länder utanför EU och omfattas därför inte av 
samma regler, vilket innebär att dessa textilier kan innehålla fler farliga kemikalier än de som 
produceras inom EU (Kemikalieinspektionen 2014 b).  

Den främsta miljöpåverkan från textilindustrins användning av kemikalier sker i de länder 
där textilierna tillverkas och vid bomullsodlingar (WWF 2013). Vid odling av bomull krävs 
stora mängder kemikalier för att öka avkastningen genom att minska angrepp från 
skadedjur, ogräs och påverkan från väder (WWF 2013). Kemikalieläckage från 
bomullsodlingen kan leda till förgiftade områden och sjöar i närområdet samt skador på olika 
organismer som människor (WWF 2013). Kemikalier tillsätts också i 
framställningsprocessen av textilier för att ge textilierna färg och specifika egenskaper, som 
flamskydd, vatten- och smutsavvisning (Kemikalieinspektionen 2009). Därför kan upp till 3 
kg kemikalier användas för att framställa 1 kg textilier (Kemikalieinspektionen 2014 b), vilket 
kan leda till kontaminering i närområdet. 

Miljön påverkas också i de länder där textilierna konsumeras av de kemikalierester i textilen 
som når miljön genom spridning i avloppsvatten via tvätt eller från textilavfall 
(Kemikalieinspektionen 2015). Hälsoeffekter från kemikalierester i textilier och möbler kan 
bland annat ge allergier, cancer och hormonstörningar som i sin tur kan leda till 
reproduktionssvårigheter (WWF 2005).  

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att fastställa kunskaper om förekomst och effekt av kemikalier i 
inomhusmiljö samt beteende vid inköp och avyttring av textilier och möbler i målgrupperna 
20–30 år och 45–60 år. Intentionen med rapporten är att sprida kunskap och väcka 
uppmärksamhet för en hälsomässig och miljömässig konsumtion, vilket kan leda till en 
hållbar konsumtion. 

1.2 Frågeställningar 
Skiljer sig kunskaperna om kemikaliers förekomst och effekt mellan de två åldersgrupperna?  
Skiljer sig köpbeteendet mellan åldersgrupperna utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 
Skiljer sig de två grupperna åt i hur man avyttrar textilier och möbler? 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Kemikalielagstiftning  
I EU finns en kemikalielagstiftning som förkortas REACH och står för registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, vars syfte är att förebygga de 
kemiska risker som människor och miljö kan utsättas för (Skånberg 2015). REACH innebär 
ett tydligt ansvar på industrin att ta fram data om kemiska ämnen, göra riskbedömningar 
samt utifrån dessa föreslå åtgärder för att hantera riskerna (Notisum u.å.). Efter införandet 
av REACH har ett större ansvar lagts på tillverkare och importörer än vad tidigare 
lagstiftning gjort (Notisum u.å.).  
 
2.2 Sveriges Miljömål  
Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver tillståndet på den svenska miljön som ska 
uppnås genom miljöarbete varav de flesta ska vara uppnådda till år 2020 (Miljömål 2016 a).  
 
2.2.1 Miljömål: God bebyggd miljö 
Boverket är den ansvariga myndigheten för miljömålet god bebyggd miljö, som strävar efter 
att bebyggda områden ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och 
samtidigt bidra till en hållbar utveckling (Miljömål 2016 b). Miljön påverkas på många sätt av 
hur vi lever och bor, tillexempel hur vi sorterar vårt avfall (Miljömål 2016 b). En av de stora 
utmaningarna är att minska påverkan på människors hälsa från dålig inomhusmiljö 
(Miljömål 2016 b). För att uppnå målet har en fyraårig handlingsplan upprättats och 
Boverket ska bistå miljösamrådet så att detta uppfylls (Boverket 2016). Miljösamrådet syftar 
till att påskynda arbetet för att nå miljökvalitetsmålen genom samarbeten mellan 
myndigheter (Boverket 2016).  
 
2.2.2 Miljömål: Giftfri miljö 
Målet innebär att ämnen som skapas eller utvunnits av samhället, inte ska få förekomma i 
miljön i mängder som innebär ett hot mot människors hälsa eller den biologiska mångfalden 
(Miljömål 2016 c). Kemikalieinspektionen är ansvarig för att nå målet och den största 
utmaningen är den ökade konsumtionen av produkter som i sin tur leder till ökad 
kemikalieanvändning och exponering (Miljömål 2016 c).  
 
2.2.3 Handlingsplan för en giftfri vardag 
För att minska riskerna med kemikalier i vardagen och genom det nå miljömålet giftfri miljö 
har kemikalieinspektionen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020 
(Kemikalieinspektionen 2014 a). Handlingsplanen fokuserar på att skydda människors 
fortplantningsförmåga samt barn och ungdomars hälsa (Kemikalieinspektionen 2014 a). 
Barn och ungdomar är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier då de fortfarande 
utvecklar olika organsystem (Kemikalieinspektionen 2014 a).  
 
Kemikalieinspektionen (2014 a) föreslår nationella åtgärdsprogram framförallt inom de  
områden som har störst inverkan på människors hälsa vilket är; hormonstörande ämnen, 
allergiframkallande ämnen och högfluorerande ämnen som är väldigt svårnedbrytbara i 
naturen vilket kan orsaka långsiktiga problem så som förorenade dricksvattentäkter. 
Kemikalieinspektionen (2014 a) rekommenderar en ökad satsning på hälsorelaterad 
miljöövervakning vilket innebär långsiktig övervakning av de miljöfaktorer som kan påverka 
människors hälsa (Karolinska institutet 2015) och syftar till att ge ökad kunskap om hur barn 
och unga exponeras för främmande kemiska ämnen i miljön där de vistas 
(Kemikalieinspektionen 2014 a).  
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2.3 Hållbar konsumtion  
Hållbar utveckling definieras ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Skånberg 
2015). Begreppet hållbar utveckling blev känt i samband med Bruntland-kommissionen för 
30 år sedan (Skånberg 2015). Alla länder behöver arbeta för nå en hållbar utveckling 
eftersom ansvaret är gemensamt för att inte utarma jordens resurser och minska 
klimatpåverkan (Skånberg 2015). Idag inser man i större grad att hotet mot miljön är 
växande vilket bidragit till en ökad insikt om att en hållbar konsumtion måste se annorlunda 
ut jämfört med den vi har idag (Skånberg 2015).  
 
Konsumtionen måste minskas för att uppnå miljömålen därför har förenta nationerna (FN) 
beslutat om ett 10-årigt program för att nå en hållbar konsumtion (Naturvårdsverket 2016). 
Programmet är ett av delmålen bland FN:s globala hållbarhetsmål och syftar till att frikoppla 
ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan, där höginkomstländerna har en viktig roll i att 
ta täten i en global utveckling (Naturvårdsverket 2016).   

2.4 Kategorier av kemikalier i textilier och möbler 
Kemiska ämnen som används i textilindustrin kan kategoriseras till funktionella kemikalier, 
hjälpkemikalier samt oavsiktliga kemikalier (Kemikalieinspektionen 2015).  
 
Funktionella kemiska ämnen finns i höga koncentrationer i de färdiga textilierna, eftersom 
kemikalierna är till för att ge tyget specifika egenskaper, som mjukhet, färg, smuts- och 
vattenavvisande egenskaper samt minska risken för brand- och krymprisk 
(Kemikalieinspektionen 2015).  

Hjälpkemikalier bidrar inte till den slutliga produktens egenskaper utan kan tillsättas för att 
underlätta ytbehandling eller färgning av tyget (Kemikalieinspektionen 2015) Det är därför 
inte menat att denna typ av kemikalier ska kvarstå i den färdiga textilen 
(Kemikalieinspektionen 2015). Några typer av hjälpkemikalier är: organiska lösningsmedel, 
mjukgörare, salter, syror och baser (Kemikalieinspektionen 2015).  

Oavsiktliga kemiska ämnen fyller likt hjälpkemikalierna ingen funktion för den slutliga 
produkten (Kemikalieinspektionen 2015), men till skillnad från hjälpkemikalier fyller den 
inte någon funktion i produktionsprocessen (Kemikalieinspektionen 2015). Oavsiktliga 
kemikalier kan vara föroreningar eller produkter som bildats av nedbrytning av kemikalier i 
textilier (Kemikalieinspektionen 2015).  Oavsiktliga kemikalier kan vara formaldehyder, 
polyaromatiska kolväten (PAH), arylaminer och giftiga metaller, om dessa finns kvar i 
textilien kan de tros låga koncentrationer utgöra risk för människor hälsa och miljö 
(Kemikalieinspektionen 2015).  

Förutom flamskyddsmedlen i textilierna kan många av våra möbler bestå av spånskivor och 
medium density fiberboard (MDF) (Bokalders och Block 2009). Skivorna innehåller 
formaldehyder som avdunstar under lång tid som gaser och är allergi- och 
cancerframkallande (Bokalders och Block 2009, Kemikalieinspektionen 2009). 

2.5 Spridningsvägar för kemikalier 
Kemikalier avges från textilier under hela livscykeln då de främst sprids vid användning, tvätt 
och i samband med avfallshantering (Kemikalieinspektionen 2015). Spridningen kan 
antingen ske via ämnesexponering eller via fria fibrer (Kemikalieinspektionen 2015). 
Spridningsbilden av kemikalier innebär migrering, urlakning och förångning 
(Kemikalieinspektionen 2015). Migrering och urlakning innebär att kemikalier frigörs 
respektive löses ut från produkten och tas upp i människokroppen huvudsakligen via huden 
eller mag- och tarmkanalen (Kemikalieinspektionen 2015). Förångning av kemikalier innebär 
att flyktiga ämnen avges som gas till vår omgivning och människan kan exponeras genom att 
andas in gaserna (Kemikalieinspektionen 2015). Produktion av textiler avslutas oftast med en 
process som kallas upphettning för att torka och fixera textilen, vilket syftar till att flyktiga 
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ämnen ska avdunsta (Kemikalieinspektionen 2015). Hur mycket flyktiga ämnen som kvarstår 
i den slutliga produkten beror på hur effektiv upphettningsprocessen varit. Flyktiga ämnen 
avges främst från nya varor och avtar vanligtvis med tiden (Kemikalieinspektionen 2015).   
Exponering till miljön uppstår främst i samband med tvätt på grund av läckage av små 
textilfibrer, som innehåller kemikalier som följer med avloppsvattnet men även via 
textilavfall då cirka 60 % av textilierna i EU går till deponi, där farliga ämnen kan läcka ut till 
omgivningen (Kemikalieinspektionen 2015). Avloppsvatten renas innan de släpps ut i miljön 
men reningsverken kan inte rena vattnet fullt ut (Kemikalieinspektionen 2015). 
Svårnedbrytbara kemikalier hamnar i reningsverkens slam eller i det utgående vattnet och 
når på så vis vår miljö (Kemikalieinspektionen 2015).  

Människan utsätts ständigt för kemikalier (Johansson 2009) och exponeringen sker 
övervägande från textilier via hudkontakt (Kemikalieinspektionen 2015) och via inandning av 
kemikalier som ansamlas i inomhusdamm (Kemikalieinspektionen 2015). Små barn 
exponeras i högre grad via damm, då de befinner sig närmare golvet men även för att det i 
större utsträckning får i sig damm oralt när de suger och tuggar på textilier 
(Kemikalieinspektionen 2015). Utöver de vanliga exponeringsvägarna så överförs kemikalier 
till foster via moderkakan och ammande spädbarn kan exponeras via modersmjölken 
(Johansson 2009).  
 
2.6 Kemikaliernas inverkan fysiologiskt 
 
2.6.1 Hormonstörande ämnen 
Hormonstörande ämnen, har kunnat påvisa effekter som reproduktionsstörningar, fetma, 
benskörhet, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och skador på nerv- och immunsystemet 
(Kemikalieinspektionen 2012). Forskning visar samstämmigt att exponering av 
hormonstörande ämnen under fostertiden kan det leda till reproduktionsstörningar hos både 
män och kvinnor (Johansson et al. 2017). Foster exponeras framför allt via moderns blod av 
hormonstörande ämnen, som har sitt ursprung från textilier som nonylfenol, ftalater samt 
antibakteriella-, flamskydds-, vatten-, och smutsavvisande ämnen (Kemikalieinspektionen 
2012, Kemikalieinspektionen 2014, Kemikalieinspektionen 2015). Små barn exponeras via 
damm och kan få i sig relativ höga doser kemikalier från textilier som bisfenol, bromerade 
flamskyddsmedel och ftalater (Gereckea et al. 2008), som alla är hormonstörande ämnen, 
vilka kan leda till beteendestörningar (Kemikalieinspektionen 2012). Forskning har bland 
annat visa på permanenta beteendestörningar som hyperaktivitet samt minnes- och 
inlärningsförmåga hos möss som exponeras för ämnen som används som smuts- och 
vattenavvisandemedel i textilier (Johansson et al. 2017). Flamskyddsmedel har i andra 
djurstudier visat sig påverka både nervsystemet men även sköldkörtelns hormonproduktion, 
vilket har effekter på ämnesomsättningen (Kim et al. 2014) Ftalater i sin tur påverkar 
immunsystemet, vilket kan leda till lungsjukdomar som astma hos barn (Kim et al. 2014).  
 
2.6.2 Allergiframkallande ämnen 
Allergi är en folksjukdom som ökar i västvärlden (Kuitunen 2006). Tvättmedelsrester, 
konserveringsmedel och dispersionsfärgämnen är exempel på kemikalier i textilier som kan 
ge upphov till allergier via direktkontakt på huden, som allergisk dermatit, vilket orsakar 
rodnad och klåda (Paolo et al. 2014, Kemikalieinspektionen 2015). Allergier kan också 
kopplas till kemikalier som formaldehyd, syraazofärgämnen och doftämnen 
(Kemikalieinspektionen 2015).  
 
2.6.3 Cancerframkallande ämnen 
Arylaminer är en oavsiktlig kemikalie, då den bildas som en reaktionsprodukt av 
azofärgämnen (Kemikalieinspektionen 2015), vilka kan vara mutagen och leda till 
permanenta förändringar i Dna-molekylen (Prasad och Rao 2013). Det finns samband mellan 
arylaminer och cancer men eftersom tid mellan exponering och insjuknade är lång kan det 
vara svåra att bevisa (Prasad och Rao 2013). Förutom arylaminer kan även kromföreningar 
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och ftalater som finns i vissa plasttryck på kläderna vara cancerogena 
(Kemikalieinspektionen 2015). 
 
3 Material och metod 
 

Studien består av en litteraturstudie och enkätundersökning om människors 
miljöhänsynstagande vid inköp av textilier och möbler. Studien är kvantitativ och syftar till 
att undersöka skillnader i kunskap mellan de två valda åldersgrupper mellan 20–30 år och 
mellan 45–60 år. Målgrupperna valdes för att undersöka om det finns någon skillnad mellan 
generationerna. 

3.1 Enkäter 
Enkätundersökningen gjordes i form av webbenkät i programmet Websurvey (Bilaga 1), där 
50 stycken enkäter skickades ut till respektive målgrupp. Frågorna handlade om 
konsumtionsmönster, avyttring och medvetenhet gällande kemikalier i möbler och textilier i 
hemmamiljö. Vidare var enkätfrågeställningarna utformade som fasta frågor med 
svarsalternativ som; ja, nej, aldrig, ibland eller alltid. Med undantag för två mer öppna frågor 
där man hade möjlighet att välja flera svarsalternativ och kommentera ett ”annat” 
svarsalternativ.   
 
3.1.1 Genomförande av utskick 
Efter e-postkontakt med rektor på Dragonskolan i Umeå valdes 50 slumpmässiga e-
postadresser ut till lärare på Dragonskolan. Samtliga e-postadresser matades in i 
enkätverktyget Websurvey och ett informationsbrev om enkäten med en länk till 
frågeformuläret sändes ut. Förhoppningen var att nå ut till målgruppen mellan 45–60 år, 
enbart de enkäter där de svarande föll in under åldersintervallet togs med i analysen.  
 
Urvalet för andra målgruppen gjordes av Nouveau administration på Umeå universitet som 
slumpade ut 50 st e-postadresser. Samtliga e-postadresser matades in i enkätverktyget 
Websurvey ett informationsbrev om enkäten med en länk till frågeformuläret sändes ut, 
förhoppningen var att nå ut till målgruppen 20–30 år, enbart de enkäter där de svarande föll 
in under åldersintervallet togs med i analysen.  
 
3.1.2 Bearbetning enkäter 
Enkätsammanställningen gjordes med kvantitativ metod för att kunna påvisa hur variabler 
förhåller sig till varandra inom respektive målgrupp. Resultaten av enkäterna sammanställs i 
Excel där även diagrammen utformats. För att kunna jämföra och tolka skillnaderna mellan 
målgrupperna utfördes ett chi2 test, som beräknades för hand (Brunefeldt 2015).  
 
3.2 Litteraturen 
Vetenskapliga artiklar som varit tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek, från diverse 
databaser så som Web of science, PUB med, och böcker tillgängliga vid 
Universitetsbiblioteket, har bidragit till studien. Fakta har även hämtats från hemsidor, 
myndighetssidor så som Kemikalieinspektionen och lagrum som Notisum. 
 
  

https://www.youtube.com/channel/UC6jnKAkz8sMlnGFy4WZiW7A
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4 Resultat 
 

4.1 Enkätsammanställning  
För det båda målgrupperna skickades 50 st enkäter ut till respektive grupp. I åldersgruppen 
20-30 år besvarades enkäten av 66 %, varav 21 % av dessa föll utanför åldersintervallet, vilket 
gav 26 st respondenter. I åldersgruppen 45-60 år besvarades enkäten av 80 %, varav 33 % av 
dessa föll utanför åldersintervallet, vilket gav 27 respondenter.  
 
4.2 Kännedom och kemikalier  
Kännedom om kemikalielagstiftningen REACH och att textilier importerade från länder 
utanför EU som inte omfattas av REACH kan innehålla mer kemikalier var låg i båda 
grupperna (Tabell 1). Medvetenhet om kemikalieförekomst i textilier och möbler (Tabell 1) 
liksom vilka kemikalier i textiler som är hälsofarliga, är signifikant högre. I den äldre 
åldersgruppen var det ca 70 % som visste att nya textilier innehöll kemikalier motsvarande 
30 % för den yngre gruppen (Tabell 1). Få personer var medvetna om ftalaternas förekomst 
och andra vanligt förekommande kemikaliers förekomst och hälsoeffekter. Däremot fanns en 
signifikant skillnad i kunskap om att formaldehyd är både allergi- och cancerframkallande då 
den äldre generationen i högre utsträckning angav att det var medvetna om detta (Tabell 1). 
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Tabell 1. Resultat för självskattad kunskap om kemikalier i textilier och miljömässigt beteende vid inköp i de två 
åldersgrupperna 20–30 år respektive 45–60 år. 

Fråga Målgrupp Ja Nej Chi2 test 
Känner du till 
kemikalielagstiftningen REACH? 

20–30 3 23 P >0,05 
45–60 5 22 

Är du medveten importerade 
textilier från länder utanför Europa 
inte omfattas av REACH vilket 
innebär att de kan innehålla mer 
kemikalier?  

20–30 4 
 

22 P >0,05 

45–60 10 17 

Vid inköp av nya möbler tänker du 
på att dessa kan innehålla 
kemikalier? 

20–30 9 17 P <0,05 

45–60 18 9 

Vid inköp av nya textilier tänker du 
på att dessa kan innehålla 
kemikalier? 

20–30 8 18 P <0,01 

45–60  18 9 

MDF och spånskivor finns i våra 
möbler är du medveten om att de 
avger formaldehyder som gaser 
under lång tid?  

20–30 4 22 P >0,05 

45–60 9 18 

Vet du vilka kemikalier som är 
skadliga för din hälsa som dina 
textilprodukter kan innehålla?  

20–30 2 24 P <0,05 

45–60 8 19 
Är du medveten om att ftalater som 
förbjudits i leksaker fortfarande 
kan finnas i dina klädesplagg?  

20–30 4 22 P >0,05 

45–60 11 16 

Är du medveten om vilka 
hälsoeffekter kemikalier från 
textilier i damm har? 

20–30 6 20 P >0,05 

45–60 10 17 
Är du medveten om att 
formaldehyd är både allergi- och 
cancerframkallande?  

20–30 7 19 P <0,01 

45–60 15 12 
Tar du hänsyn till 
kemikalieförteckningen på textilen 
vid inköp? 

20–30 2 24 P <0,05 

45–60 18 9 

Tar du hänsyn till 
kemikalieförteckningen på möbeln 
vid inköp?  

20–30 2 24 P <0,01 
45–60 10 17 

Tvättar du nyinköpta textilier för 
att skölja ut hälsofarliga 
kemikalier?  

20–30 16 10 P >0,05 

45–60 14 13 

Har du vid något inköp aktivt valt 
bort en möbel, som innehåller 
hälsofarliga kemikalier?  

20–30 2 24 P >0,05 

45–60 6 21 

När du köper textilier brukar du då 
ta reda på vilka hälso- och 
miljömässiga konsekvenser 
produkten kan innebära? 

20–30 2 24 P >0,05 

45–60 6 21 

När du köper möbler brukar du då 
ta reda på vilka hälso- och 
miljömässiga konsekvenser 
produkten kan innebära? 

20–30 2 
 

24 P >0,05 

45–60 5 22 
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4.3 Beteende vid inköp 
  
I den yngre generation var det ca en tredjedel fler som inte tog hänsyn till några 
miljöaspekter vid inköp av textilier och möbler. Vid inköp i båda grupperna togs framförallt 
hänsyn till hållbarhetsfaktorer följt av gifter och rättviseaspekter. Det totala antalet som tog 
hänsyn till miljöaspekter var något större i den äldre generationen jämfört med den yngre 
(Figur 1). 
  

 
Figur 1. Jämförelsen mellan åldersgrupperna 20–30 och 45–60 år gällande vilka miljöaspekter det tänker på vid 
inköp av textilier. På y-axeln ses antal deltagare.  
 
Majoriteten av den äldre målgruppen tog hänsyn till kemikalieförteckningen vid inköp av 
textilier vilket var signifikant skilt från den yngre målgruppen (Tabell 1). Det var fler 
individer i båda målgrupperna som tvättade textilierna än de som inte gjorde det (Tabell 1), 
men det fanns ingen skillnad mellan grupperna (Tabell 1). Majoriteten av deltagarna i båda 
grupperna hade inte gjort ett aktivt val för att undvika hälsofarliga kemikalier eller gjort 
reflektioner om att inköpet kunde få miljö- och hälsomässiga konsekvenser (Tabell 1).  
  
4.4 Avyttrande av textilier och möbler 
I den äldre målgruppen anger 20 personer att de ibland säljer sina möbler vidare vilket är 
signifikant fler än i den yngre gruppen (Figur 2). 
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Figur 2. Jämförelsen mellan åldersgrupperna 20–30 och 45–60 år gällande deras vanor att avyttra möbler via 
försäljning. **P <0,01 
 
Majoriteten i båda åldersgrupperna anger att de i bland lämnar möbler på returmarknad eller 
till secondhand. I den äldre målgruppen anger 1/3 att de alltid lämnar in begagnade möbler, 
vilket skiljer sig signifikant från den yngre målgruppen (Figur 3).  
 
 

 
Figur 3. Jämförelsen mellan åldersgrupperna 20–30 och 45–60 år gällande deras vanor att avyttra möbler för 
återvinning. ***P <0,001 
 
Majoriteten i båda grupperna handlar och säljer ibland textilier eller möbler på secondhand, 
hyr på klädbibliotek, ärver eller går på auktion (Tabell 2). Det fanns ingen skillnad på vilket 
sätt målgrupperna avyttrar funktionsdugliga möbler och textilier (Tabell 2).  
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Tabell 2. Resultat för beteende vid avyttring av textilier och möbler för de två åldersgrupperna 20–30 år 
respektive 45–60 år.  

Fråga Målgrupp Alltid Ibland Aldrig Chi2 

Brukar du handla textilier 
på secondhand alternativt 
hyra kläder på klädbibliotek 
eller ärver/byter du textilier 
med vänner/syskon 

20–30 2 14 10 P >0,05 

45–60 0 15 12 

Brukar du handla möbler på 
secondhand alternativt 
auktion eller på köp och 
säljsidor?  

20–30 2 17 7 P >0,05 

45–60 0 21 6 

Brukar du sälja textilier på 
loppis blocket, tradera 
m.m? 

20–30 1 11 14 P >0,05 

45–60 0 13 14 
Brukar du lämna dina 
textilier på returmarknad 
eller till secondhand? 

20–30 8 14 4 P >0,05 

45–60 7 20 0 

Slänger du bort 
funktionsdugliga möbler?  

20–30 0 10 16 P >0,05 
45–60 0 9 18 

Slänger du bort 
funktionsdugliga textiler 

20–30 0 16 10 P >0,05 
45–60 0 14 13 

 
 

5 Diskussion  
5.1 Kännedom och kemikalier 
Studien visar att kännedomen om kemikalielagstiftningen REACH var väldigt låg hos båda 
åldersgrupperna. Det var några fler som visste att textilier som importerats från länder 
utanför Europas gränser kan innehålla mer kemikalier. Däremot finns en signifikant skillnad 
mellan åldersgrupperna vid beaktande av kemikalieförekomst i textilier och möbler. De yngre 
tänker betydligt mer sällan på kemikalieförekomst vid inköp, vilket kan tyda på större 
okunskap inom ämnet jämfört med den äldre generationen. Den identifierade skillnaden i 
kunskap kan bero på skillnader i erfarenhet eller nyhetsinhämtande mellan generationer. 
Scheffer (2009) menar att den yngre generationen som är uppväxta med datorer och sociala 
medier i allt lägre grad tar del av det traditionella nyhetsflödet så som tidningar vilket gör att 
de inte håller sig lika informerade om samhället. Detta skulle kunna vara en faktor som 
inverkar på den yngre gruppens medvetenhet om de hälso- och miljöfarliga ämnena som 
textilier och möbler innehåller.  
 
Ekström et al. (2012) menar att det finns en okunskap från konsumenternas sida om textilers 
miljömässiga påverkan. Detta är något som bekräftas i denna studie då medvetenheten hos 
de båda undersökta åldersgrupperna var låg när det gäller kunskapen om användandet av 
ftalater i kläder och formaldehyder i möbler. Den äldre gruppen var däremot signifikant mer 
medveten om att formaldehyder är både allergi- och cancerframkallande.  
  
5.2 Beteende vid inköp  
Flertalet respondenter tyckte att hållbarhet, rättvisefråga och giftinnehåll vid inköp av 
textilier och möbler finns med i beaktandet vid inköp, vilket överensstämmer med tidigare 
studier som visat på att många konsumenter uttrycker en positiv attityd till miljöfrämjande 
åtgärder och hållbar utveckling (Ekström et al. 2012). Det som utmärker sig är att nästan 
30 % fler yngre än äldre inte tog någon miljö- eller hälsomässigt beaktande vid inköp. I 
tidigare studier har ett glapp kunnat konstateras mellan konsuments negativa attityd mot 
miljöfarliga ämnen till att göra ett aktivt miljömässigt val (Ölander och Thögersen 1995, 



11 

Birtwistle och Moore 2007, Morgan och Birtwistle 2009, Niinimäki 2010), vilket kan vara 
fallet även i denna studie. Studien visar på signifikanta skillnader i hänsynstagande till 
kemikalieförteckning vid inköp av både textilier och möbler mellan grupperna där den äldre 
generationen tar större hänsynstagande. Mer än hälften i båda målgrupperna tvättar sina 
textilier innan de används, vilket kan visa på att det finns en medvetenhet att textilier kan 
vara farliga för hälsan och en vilja att försöka minska kemikalieexponering. Många individer i 
studien gör inte aktiva val för att undvika hälso- och miljöfarliga ämnena i textilier och 
möbler, vilket försvårar att uppnå de uppsatta miljökvalitetsmålen som God bebyggd miljö 
och Giftfri miljö. 
 
5.3 Avyttrande textilier och möbler 
Studien visar att individer från båda åldersgrupperna ibland slänger funktionsdugliga 
textilier, vilket bidra till de ökade textilavfallet. Stora mängd av textilavfall i Europa går till 
deponi, vilket leder till att farliga ämnen kan läcka ut i naturen (Kemikalieinspektionen 
2015). Är textilierna från andra delar än Europa kan de också innehålla fler farliga kemikalier 
än de som produceras inom EU (Kemikalieinspektionen 2014 b). Detta är inte bra för miljön 
och anses motarbeta de miljömål (Miljömål 2016 a) som satts upp i Sverige.  
 
Det är fler från båda åldersgrupperna som alltid lämnar sina textiler till returmarknaden eller 
secondhand än de som alltid köper textilier i andra hand. Kvinnor och män anger att den 
främsta anledningen till att inte handla i andra hand beror på hygien, vilket Ekström et al. 
(2012) menar bidra till att populariteten att lämna textilier är större än att köpa.  
 
Den äldre åldersgruppen är bättre på att lämna in möbler till secondhand och returmarknad 
eller sälja dem via köp och sälj sidor. Att respondenter i den yngre målgruppen var 
universitetsstudenter, som ofta saknar tillgång till bil, vilket kan försvåra avyttring till 
returmarknader och secondhand affärer kan ha förstärkt skillnaden mellan åldersgrupperna. 
Detta överensstämmer väl med en amerikansk studie (Shim 1995), som visar att äldre i högre 
grad än yngre gjorde sig av med kläder på ett mer miljövänligt sätt såsom att skänka eller 
sälja begagnade kläder. En svensk studie visar att på grund av viktbaserade priser på 
sophämtningen källsorterar fler som bor i villa och på grund av platsbrist har 
lägenhetsinnehavare svårare att kunna källsortera i samma grad (Magnusson och Schultzén 
2008). Författaren för denna studie argumenterar att detta även kan vara applicerbart när 
det kommer till avyttring av möbler. Villa är den vanligaste boendeformen för personer i 
åldern 45–60 enligt SCB (2014), medan den yngre målgruppen, 20–30 år vanligtvis bor i 
lägenhet (SCB 2014).  
 
Studier har visat att variabler som är mest konsekvent korrelerade med miljöhänsyn är 
utbildning, ålder och social tillhörighet (Stern 1992). Ekström et al. (2012) menar de som 
handlar mest secondhand är de med högre utbildningsgrad och personer i åldersgruppen 
mellan 30-50 år. Utbildningsgraden, vilket inkluderar högskoleutbildning i båda grupperna 
borde inte skilja sig nämnvärt, men att skillnader i miljömässiga val ofta har uteblivit mellan 
åldersgrupperna kan bero på att båda åldersgrupperna i studien tangerar den grupp som 
Ekström et al. anser konsumerar mest miljömedvetet. Motstridiga resultat utifrån ålder 
framkom från en studie av Abdul-Wahab och Abdo (2010) där yngre och mer utbildade 
individer har mer kunskap samt känner mer oro över miljön än vad äldre individer med lägre 
utbildningsnivå gjorde. Ytterligare en annan studie av Várkuti et al. (2008) visar att äldre 
personer (i åldrarna 51 till 92) är mer intresserade och medvetna om miljöproblem än yngre 
åldersgrupper.  
 
Sammanfattningsvis menar Bennulf och Selin (1994) att det är svår att uttala sig om vilken 
åldersgrupp som anses mest miljövänligt då yngre kan vara mer miljömedvetna i vissa 
avseenden medans äldre är mer miljömedvetna i andra. Denna studie visar på att kunskap 
om miljömässig konsumtion måste öka och inte minst bland yngre för att kunna bidra till en 
hållbar samhällsutveckling. 
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5.4 Metoddiskussion 
Studien är en kvantitativ enkätstudie och passar bra för att undersöka empiriska fakta för att 
ge ökad kunskap om samhället. Fördelen mot kvalitativa studier är att den kvantitativa 
metoden vilar på en matematisk grund för så väl insamling som analys av data (Edling och 
Hedström 2007). En svaghet med enkäter till skillnad från intervjuer är att respondenten 
inte får möjlighet att ställa följdfrågor om det inte förstår eller tycker att frågan är irrelevant. 
Med enkäter når man däremot ut till betydligt fler respondenter och frågorna blir lika för alla 
utan någon intervjuareffekt. Till den här enkäten användes till största del frågor med fasta 
svar, vilket gör resultaten enklare att bearbeta och tolka. Öppna frågor kan ge en mer 
autentisk bild av de tillfrågades uppfattningar men är mer känsligt för tolkningsfel bland 
deltagarna. 
 
Deltagarna till enkäten valdes för att se skillnader mellan generationer. Då det var svårt att 
hitta ett distributionssätt för att nå ut till många vart målgruppen mer odefinierad. 
Nackdelen med detta var att det uppstod ett visst bortfall eftersom att några föll utanför 
åldersintervallet. Fördelen mot att dela ut enkäter på stan var att på detta vis 
säkerhetsställdes att det inte fanns skillnad i utbildningsgrad mellan målgrupperna. 
Svarsfrekvensen var högre hos den äldre målgruppen men med bortfallet vart det till antal 
väldigt lika mellan målgrupperna. Det gjorde att resultatet känns trovärdigt eftersom att 
ingen av grupperna är mer representerad. Med tanke på att studien var småskalig, var så 
många svar som möjligt väsentligt. 
 
Det finns flera saker som skulle kunna gjorts annorlunda i denna studie som jag tar 
erfarenhet från. För den yngre generationen var åldersintervallet kortare än åldersintervallet 
för den äldre generationen, vilket kan ha påverkat studien. I valet av åldersintervall var det 
viktigt att den yngre generationen fått erfarenhet av att införskaffa möbler och textilier då det 
var relevant för att kunna besvara frågorna. Det var viktigt att det skulle finnas ett 
åldersglapp mellan de två målgrupperna för att kunna visa på eventuella skillnader mellan 
generationerna. Med facit i hand finns det frågor som har kunnat formulerats på ett annat 
vis, en del frågor hade med fördel kunnat haft följdfrågor för att få mer utvecklande svar. Det 
hade dock varit mer tidskrävande både i skapandet och bearbetandet av enkät och resultat. 
Intressant hade också varit att i studien undersöka målgruppernas attityder till konsumtion.  
 
 
6 Slutsats 
 
Skillnad mellan grupperna sågs i kunskapsnivå men uppfattades ändå relativt låg hos båda 
grupperna, vilket kan innebära att det aktiva valen blir låga. Det här i sin tur kommer att 
försvåra att uppnå det två miljömålen God bebyggelse och Giftfri miljö. Undersökningen 
finner generellt inga stora skillnader mellan grupperna i köpbeteende. En skillnad sågs 
mellan grupperna beroende på hur det avyttrade möbler men inte textilier.  
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