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Mindful consumption - influence of chemicals from the 
clothes, with focus on health effects 
 
Annsofie Holmgren 
 
Abstract  
The purpose of this study is to examine if there are any differences between the parents of 
young children, and children in ninth grade concerning behavior and thoughts towards the 
subject “chemicals in clothes”. A survey was developed and distributed of two target groups, 
and compiled in a result with obtained measures. Differences between preschool parents, 
such as if they have more knowledge than the adolescents, whether their or their children´s 
newly purchased clothes, contain any health or environmental avoidable chemicals are 
investigated. Differences was found between the two target groups in knowledge in terms of 
chemicals in their newly purchased clothes. The conclusion of this study is that adolescents 
think less about chemicals in clothes than teenagers. Both target groups in this study put 
little effort in the choice of labeling in clothes and why they are important for environmental 
and health. 
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1 Inledning   
 
De senaste årtiondena har det skett en stor ökning av vårt konsumerande av textila 
klädesplagg inom Eu. En sådan ökning av konsumtion, har lett till en ökad användning av 
kemikalier i den textila tillverkningsindustrin (Kemikalieinspektionen 2015). År 2009 
spenderade våra gemensamma Eu länder 74,9 miljarder på import av kläder och textilier och 
30,4 miljarder på export (European comission 2010). Under de senaste två decennierna har 
det kommit igång en vetenskaplig diskussion kring de hälsorelaterade områdena, gällande 
negativa effekter av bioackumulerande giftig exponering (Genuis et al. 2010). Den stora 
mängd av kemikalier som idag används för tillverkning av kläder i textilproduktionen, kan 
vara skadliga både för miljö och för hälsa (Fransson och Molander 2013). De kläder som vi 
använder kan därmed innehålla hälsofarliga ämnen. Man tillsätter exempelvis kemikalier vid 
färgning av textilier, framställning av textilfibrer, och vid blekningsprocesser. Det finns 
många skäl till varför kemikalier används i textilier. De använd som flamskyddsmedel, för att 
skydda kläder från brand och som impregneringsmedel, för att skydda mot väta.  
(Kemikalieinspektionen 2015). Man använder även kemikalier för få kläder att avvisa smuts 
(Genuis et al. 2010). Idag tillsätts också kemikalier för att minska risken för mögel, under 
klädernas transport från produkt till konsument. Allergiker är en grupp som ingår i 
kategorin ”extra känsliga personer”, och kan få besvär av kemikalierester som ansamlats i 
kläderna under tillverkningsprocessen. Exempel på sådana kemikalier är formalaldehyd och 
vissa färgämnen och de kan ge upphov till allergiska besvär. Tvättmedelsrester och 
konserveringsmedel, som uppstår vid tvättning av kläderna, kan därigenom ge upphov till 
hälsomässiga problem på både kort och lång sikt. Av ännu allvarligare grad är de 
cancerframkallande ämnen, och de ämnen som stör vår fortplantningsförmåga och vår 
arvsmassa. Hit kan räknas vissa arylaminer, som bildas av azofärgämnen, men även 
kromföreningar och ftalater som finns i vissa plasttryck på kläderna (Kemikalieinspektionen 
2015). Den miljöpåverkan som kommer från textilproduktionens användning av kemikalier, 
sker främst i de länder där kläderna tillverkas.  Detta beror band annat på att det brukas 
stora volymer av bekämpningsmedel i bomullsodlingarna, men även för att avloppsvatten 
som är förorenat med kemikalierna från textilindustrin, släpps ut i kringområden. Den 
komplexa spridningen till andra länder däribland Sverige, sker genom de farliga ämnena som 
finns i textilierna. Nedbrytningsprodukten (som bildas när nonylfenoltoxylater bryts ner) 
nonylfenol som i textilindustrin används för dess emulgerande och dispergerande 
egenskaper, har bland annat upptäckts i ett svenskt reningsverk (Kemikalieinspektionen 
2009). Ett annat direkt exempel på en negativ miljökonsekvens från textilindustrin globalt är 
den ekologiska katastrofen med bomullsodlingen vid Aralsjön i Uzbekistan. Som en 
konsekvens av bevattningen av bomullsodlingarna, är Aralsjön idag både uttorkad och 
förgiftad (Ander 2010).   
 

1.1 Syfte 
Syftet är att kartlägga om det finns någon skillnad i två utvalda målgruppers beteende och 
tankar kring kemikalier i kläder. Studien är gjord för att väcka uppmärksamhet och sprida 
kunskap kring området hållbar konsumtion.  
 

1.2 Frågeställningar 
1. Finns det några skillnader gällande kunskap, om kemikalier vid inköp av kläder? 
2. Finns det några skillnader gällande beteende som rör konsekvenserna för en mera 
giftfri vardag, vid inköp av kläder? 
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3. Finns det några skillnader gällande de aktiva valen samt attityder vid inköp av kläder, 
både miljö och hälsomässigt? 
4. Finns det några skillnader gällande vilka hälsoeffekter och medvetenhet över vad 
kemikalier i kläder kan orsaka? 

1.3 Avgränsningar 
Förskoleföräldrar och ungdomar det vill säga målgrupperna, samt konsumenter av textilier i 
Sverige. I denna studie har avgränsningar gjorts till förskoleföräldrar och ungdomar i årskurs 
nio i Skellefteå Kommun. Där frågor till målgrupperna fokuserats kring medveten 
konsumtion och hälso- och miljöeffekter från kemikalier i kläder.   

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Hållbar konsumtion 
Under FN:s världstoppmöten, har man under senare år kommit fram till att förändringar bör 
ske inom området hållbar konsumtion, för att få en hållbar utveckling, globalt. De kom fram 
till att det behövs stora förändringar av ett samhälles konsumtions- och produktionsmönster 
(Naturvårdsverket 2004). Alla länder måste ta ett eget ansvar för att både nationellt och 
globalt följa de uppsatta målsättningarna som arbetas fram på mötena.  Både produktionen 
och konsumtionen i Sverige medför en negativ belastning för både vår miljö och vår hälsa. 
Detta gäller även våra kringländer. På grund av de miljöbelastande konsekvenserna, måste vi 
förändra vår livsstil så att den går ihop med de ekologiska gränserna som finns. Statliga 
utredningar har gjorts för att ta fram handlingsplaner att arbeta efter, för en mer hållbar 
konsumtion (Naturvårdsverket 2004). Att leva efter de ekologiska gränserna är att ha en 
långsiktig vision att vi år 2050 helt ska kunna leva inom jordklotets ekologiska gränser. Det 
skulle innebära ett kretslopp-ekonomiskt tänk, där alla naturens resurser hanteras hållbart, 
och där den biologiska mångfalden ska skyddas i en strävan om att stärka samhällets 
motståndskraft.  Tillväxten på våra utsläpp är frikopplad ifrån användningen av våra 
resurser, och detta styr takten för ett globalt hållbart samhälle (Europa Kommissionen 2014).   
 

2.2 Handlingsplan, giftfri vardag – för hälsofrämjande arbete  
Handlingsplanen som Kemikalieinspektionen arbetar under 2015-2020, gäller för en giftfri 
vardag (Kemikalieinspektionen 2014). Det är också de som har tillsynen över de kemiska 
produkter och ämnen som finns i våra varor, och som granskas mot gällande lagstiftning. Det 
fokuseras extra mycket på området som gäller skydd för barn och ungdomars hälsa, men 
även för att minska riskerna med kemikalier i människans vardagliga liv. Föräldrars sätt att 
konsumera påverkar våra barn och ungdomar, och barnen är framtidens konsumenter, 
varvid extra fokus läggs på detta område. Kemikalieinspektionen (Kemikalieinspektionen 
2014) tycker att ett ”nationellt handlingsprogram” bör finnas med i planen, där de anser att 
fokus bör ligga på allergiframkallande ämnen. Men de anser också att satsningar på en 
bättre ”hälsorelaterad miljöövervakning”, de kommande åren är viktigt för att på ett bra sätt 
kunna arbeta mot målen för en mer giftfri vardag. 
 
Enligt Kemikalieinspektionen (2014) bör utbildning och informationsspridning på området 
stärkas till konsumenterna. Man avser att tillsätta en expert från Sverige, som ska jobba mot 
Europeiska kommissionens ”generaldirektorat miljö”, för att kunna fortsätta att stödja och 
utveckla EU:s arbete för en giftfri miljö. Kemikalieinspektionen vill jobba för att gå längre i 
kraven, för att minska riskerna med användningen av bekämpningsmedel, detta för att 
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särskilt skydda våra små barn. De handelskedjor som finns med textilvaror som konsumeras 
i Sverige, är ofta långa och komplicerat utformade. Tillverkningen sker många gånger utanför 
EU och kontrollen av kemikalier kan då nästan saknas helt. Enligt Kemikalieinspektionen 
(2014) är det därmed viktigt att fortsätta med att arbeta aktivt för hjälpa vår regering, i 
arbetet med Minamatakonventionen och Stockholmskonventionen. Men även med att arbeta 
för att globalt sprida information om kemikalier i varor, genom den internationella 
kemikaliestrategin (SAICM). Detta för att förhoppningsvis kunna bidra till att minska 
importen av farliga ämnen i de varor vi tar in till Sverige (Kemikalieinspektionen 2014).  
Dessutom anser Kemikalieinspektionen att det är viktigt för kommuner och landsting att 
jobba med CLP-förordningen som gäller för klassificering och märkning av kemiska ämnen 
som släpps på marknaden inom Eu (Kemikalieinspektionen 2015), Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1907/2006(Reach) - som behandlar området om åtgärder 
mot ”enskilda kemiska ämnen”, och de vill understryka den ”EU-harmoniserande 
klassificeringen” av farliga ämnen, som är till för att skydda konsumenterna 
(Kemikalieinspektionen 2014). När det gäller vetenskapliga studier om risker över farliga 
ämnen i textilier, så är området inte tillräckligt studerat, och det finns en ökad oro över 
hälsoeffekterna vilket har ökat medvetenheten både nationellt och internationellt och det 
sker en ökad forskning kring området. Det finns ett mindre antal vetenskapliga rapporter om 
miljöpåverkan från textil- relaterande ämnen (Genuis et al.2010), och de som finns pekar på 
redan väl dokumenterade ämnen som silver, nonylfenol och högfluorerande ämnen 
(Kemikalieinspektionen 2015). Nonylfenol är ett ämne med en ”känd potentiell 
miljöpåverkan” och det farliga ämnet är därför prioriterat enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 
Nonylfenol ska därför sluta att användas och alla utsläpp bör upphöra och fasas ut till år 
2020. Nonylfenol finns på Reach:s kandidatförteckning. Det är en lista över särskilt farliga 
ämnen, som kan ge allvarliga och bestående effekter i miljö (Kemikalieinspektionen 2014). 
Det mesta av nonylfenoletoxilater och nonylfenol i vår miljö, kommer från utsläpp till vårt 
avloppsvatten, som genom reningsverken når miljön. Nonylfenoltoxilater och nonylfenol är 
mycket toxiska för organismer i vattnet, och har långtidseffekter där. De vandrar också uppåt 
i näringskedjan (Kemikalieinspektionen 2015).  
 

2.3 Olika kategorier av kemikalier i kläder.   
Den textila tillverkningsprocessen kommer nedan att beskrivas, och man delar in de kemiska 
ämnena som används vid textiliertillverkningen i tre kategorier:  
 
1. Funktionella kemiska ämnen- som ger varorna vissa typer av egenskaper.  Dessa kommer 
att bli kvar i slutprodukten, och förväntas ha relativt höga koncentrationer. Det kan vara 
färgämnen, vattenavvisande ämnen, flamskyddsmedel, ämnen som gör textilier mjuka och 
biocider som är antibakteriella medel och mot mikroorganismer för behandling av den 
slutliga varan. Dessa ämnen har ofta en god löslighet i vatten.  
   
2. Hjälpkemikalier är kemikalier som inte ska finnas i en slutprodukt. Det kan vara 
kemikalier som syror och baser, tensider, salter, mjukgörare, biocider som 
konserveringsmedel (Kemikalieinspektionen 2015). Hit räknas nonylfenoletoxylater och 
nonylfenol. Hjälpkemikalier används för att underlätta olika ytbehandlingar och färgning och 
ska sedan tvättas bort. Restkemikalier kan dock finnas kvar i slutprodukterna och orsaka 
miljö- och hälsoskador.          
 
3. Oavsiktligt bildade kemiska ämnen är ämnen som inte heller ska finnas kvar i en 
slutprodukt. Det kan vara föroreningar, och produkter efter nedbrytning av kemikalier i 
textilen. I de fall som dessa finns kvar i en slutprodukt, är det ofta av låg koncentration, men 
kan ändå utgöra en risk för vår miljö och hälsa. Det kan vara ämnen som arylaminer (från 
azofärgämnen) eller giftiga metaller det vill säga föroreningar från råmaterial. Kemikaliernas 
egenskaper avgör vad som slutligen blir kvar i det färdiga plagget. Ämnen med hög löslighet 
försvinner vanligtvis helt eller delvis vid processens sköljning, medan flyktiga ämnen kan 
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förångas i behandlingsprocessen. Ytaktiva ämnen såsom emulgeringsämnen, tvättmedel, 
alkalier, organiska salter och syror tvättas ur innan de når kunden. Ifall tvättningen sker på 
ett tillräckligt effektivt sätt, i annat fall kan ämnen som nonylfenoletoxylater eller dess 
nedbrytningsprodukt Nonylfenol bli kvar i plaggen vi bär på (Kemikalieinspektionen 2015).  
 

2.3.1 Spridningsvägar för kemikalier i kläder  
Vid ett normalt slitage av ett klädesplagg, kan det avges kemikalier från textilier. Det avges 
även vid tvättning och vid avfallshanteringen av textilerna. Kemikalierna kan spridas genom 
de fria fibrerna vid slitaget, eller genom ämnesexponering (Kemikalieinspektionen 2015). 
Utbredning av kemikalierna sker via migrering, urlakning, förångning samt genom 
frigöringen av fria partiklar till luften. Kemikaliernas spridning påverkas av hur kemikalien 
är placerad i själva textilen, men även av kemikaliernas egenskaper, vilken typ av fiber 
textilen har och hur fibrerna har hanteras i processen. Vid ett högt ångtryck eller hög 
vattenlöslighet, så erhålls en hög till medelhög emission. Vid läckage så läcker de 
vattenlösliga ämnena till svett, saliv och vatten. Se figur 1 nedan. 
 
 

 
Figur 1. Spridningsvägarna för textiliers kemikalier och dess exponering till vår miljö och människan. Trovärdiga 
mönster för avgivning stödjer bilden ovan (Kemikalieinspektionen 2015). 
 
Emissioner av ämnena sker antingen i molekylär form eller som fibrer i partikelform. Höga 
utsläpp kommer från ämnen som binder till löst material, som exempelvis färgämnen och 
mjukgörare. Däremot kommer starkt bundna ämnen som exempelvis reaktiva färgämnen, att 
färdas via partiklar, via klädernas fibrer (Kemikalieinspektionen 2015).  Kemikaliers rester 
från tillverkningsindustrin, är ofta i löst bunden form i textilen. Yttre faktorer som hög 
temperatur, uv strålning och slitage, påverkar där av emissionerna.  
 
Silver, triklokarban och triklosan är ämnen som också ingår i klädes plagg, Dessa ämnen kan 
läcka ur kläder från biocidpreparerade textilier, även efter några omgångar av tvättning 
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(Kemikalieinspektionen 2011). Volymen av textila varor som marknadsförs som 
biocidbehandlade, ökar kraftigt. Det finns en ”potentiell risk” med användning av silver som 
biocid i våra textiler, då dessa kan påverka organismer i vattnet, via utsläpp från våra 
reningsverk. När det gäller exponeringen via luft, så är det vanligtvis flyktiga ämnen som 
avges. Flyktiga ämnen släpps mer från nya plagg än från äldre plagg. I textilens 
slutbehandling, sker det en upphettning och en fixering. Upphettningen leder till att de 
flyktiga ämnena slutligen kan avdunsta, (figur 1) men att halterna varierar i det färdiga 
textilplagget. Det är där av viktigt med en så effektiv process som möjligt, för att 
slutbehandlingen ska vara lyckad. När vi tvättar våra plagg, sliter detta på tyget, så att 
fibrerna frigörs och vi får en spridning. Även vid avfallshanteringen frigörs det ämnen från 
textilier som till sist når vår miljö. De kan sedan förorena både vårt dricksvatten och vår mat 
och på så sätt påverka vår näringskedja. Cirka 110 ton av både direkta Azofärgämnen då ofta i 
bomullstextilier och syrafärgämnen som förekommer i polyamid textilier, kan årligen komma 
att avges till EU:s avloppsvatten (Kemikalieinspektionen 2015). Vi har trots denna siffra låg 
kännedom om de faktiska siffrorna.  
 
De syntetiska plastfibrer som finns i våra klädesplagg, innehåller ämnen som orsakar läckage 
i samband med när vi tvättar våra kläder, och kan därigenom följa med till avloppsvattnet. 
Dessa ämnen är akut giftiga för organismer som lever i våra vattendrag. Hur giftiga ämnen är 
varierar, men klart är att kläder kan vara en källa till plastfibrer som återfinns i våra 
vattenekosystem. Exponeringen från zink, silver och zeolit är av största vikt ur 
miljösynpunkt, och organismer som lever i sedimenten utsätts för stor risk, då utsläpp av 
zink, silver och zeolit släpps ut från reningsverken (Kemikalieinspektionen 2015).  
 
Poly- och perfluorerande ämnen är ett samlingsnamn (PFAS) och används inom 
textilindustrin för sina ”vatten-, olja- och smutsavvisande egenskaper”. De tål också höga 
temperaturer och är stabila för pH och oxidations förändringar. Dessa ämnen är därför 
användbara i den textila industrin. Ämnena är skadliga både för vår miljö och för vår hälsa. 
Det som är problematiskt med dessa ämnen är att vissa kommer att brytas ner långsamt eller 
inte alls, och andra omvandlas till långlivade ämnen. Alla är dock persistenta i miljön, och 
kan bioackumuleras (ansamlas i) människokroppen. Exempel är PBT ämnena 
perfluoroktansulfonat sulfonyl (PFOS) men även perfluoroktansyra (PFOA) (Genuis et al. 
2010). Dessa har inom EU varit förbjudna sedan 2008, men idag använder man kortkedjiga 
PFAS. Inom de nordiska länderna är det inte längre så vanligt att man behandlar textilierna 
med fluorerande ämnen, dock kan de finnas tillgängliga genom vår import, då ca 80 % av 
Sveriges textiler inhandlas i länder utanför ett EU: medlemskap. När det gäller betydelsen av 
högfluorerande ämnens halter för vår miljö, som kommer från textilier jämfört med andra 
källor, så är den idag inte känd. Men det är känt att textilier påverkar den mängd fluorerande 
ämnen som finns i vår miljö (Kemikalieinspektionen 2015).  
 

3 Material och metod 
 

3.1 Studien 
Studien består av en litteraturdel och en undersökningsdel. Underlaget till rapporten har 
insamlats genom en litteraturstudie. Jag har använt mig av vetenskapliga artiklar, som jag 
haft tillgång till via Umeå universitetsbibliotek.  
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3.2 Enkätundersökning  
Studien är utförd med en kvantitativ enkätundersökning (Trost 2012). En enkät är utdelad 
och riktad till respektive målgrupp. Målgrupperna som valdes ut är förskoleföräldrar och 
ungdomar från årskurs 9. Det delades ut totalt 50 enkäter till varje målgrupp. Gruppen 
förskoleföräldrar söktes upp via Tullarens förskola i Skellefteå, och genom besök. Gruppen 
ungdomar söktes upp via lärare till ungdomarna på Kanalskolan i Skellefteå. Enkäterna 
sammanställdes till ett resultat. Med hjälp av programmet Excel framställdes resultaten i 
andelsform med hjälp av cirkeldiagram, och urvalsgrupperna jämfördes, tolkades och 
sammanställdes (Trost 2012). Enkäten finns i bilaga 1.  
 

3.3 Intervju 
Det gjordes en kvalitativ undersökning av sakkunnig på området genom en intervju med 
Susanna Ljung som äger företaget Sanna ljung design, där vi samtalade om frågor som hade 
bestämts i förväg (Eliasson 2006). Samtalet spelades in med hjälp av en mobiltelefon, och 
sparades som råmaterial. Råmaterial lades upp på Cambro, som är en läroplattform för 
Umeå Universitet. Intervjufrågor och intervjusvar återfinns i bilaga 2.  
  

3.4 Mejlintervju 
Mejl med Kemikalieinspektionen är utförd 2015-05-04, som varit behjälplig att besvara på 
mejlfrågor. Mejlfrågor med mejlsvar återfinns i bilaga 3.  
 

3.5 Litteraturen  
Litteraturen är hämtad från Umeå universitetsbibliotek. Databaser såsom Web of Science, 
Pub-Med är använda. Även övriga nätbaserade sidor med myndigheter som 
Kemikalieinspektion etc. är använda. Böcker och rapporter är lånade på Umeå och Skeria 
bibliotek. Även lagrummen och myndighetsrapporter har uppsökts och studerats.  
 

4 Resultat 
 

4.1 Enkätsammanställning  
Nedan följer en sammanställning av enkätsvaren. Enkätfrågorna till resultatdelen är utvalda, 
sammanställda och tolkade efter frågeställningarna och syftet med studien. Andel är uträknat 
från det totala antal svarande i varje målgrupp, utan de blanka svaren inräknade. De blanka 
svarsresultaten är inte medtagna i sammanställningen nedan, därför att de utgjorde en 
mycket liten del av svarsresultatet i enkäten, och bedömdes att inte påverka resultatet i stort, 
nämnvärt.  
 

4.1.1 Skillnader i kunskap 
Figur 2 visar att förskoleföräldrar har en högre svarsfrekvens än ungdomar över ifall 
nyinköpta kläder kan innehålla någon hälsa och miljömässigt påverkbara kemikalier. 
Övervägande andel av förskoleföräldrarna 73,3 % svarade ja, jämfört med ungdomarna vars 
andel som svarade ja var 42,5 %.        
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Figur 2. Visar jämförelsen över förskoleföräldrar och ungdomar gällande om de vet ifall deras eller sina barns 
nyinköpta kläder kan innehålla någon hälsa och miljömässigt påverkbara kemikalier.  
 
Figur 3 visar resultatet gällande vetskapen om vilka kläder eller textilier som inte innehåller 
några kemikalier vid nyinköp av deras, eller sina barns kläder. Majoriteten i båda 
konsumentgrupperna svarade nej i denna fråga, Förskoleföräldrar med 83,3 % och 
ungdomar med 89,7 %.  Förskoleföräldrar har en något högre andel i frågan då 16,7 % 
svarade ja, och bara 10,3 % av ungdomarna. Ljung (ljung, muntl.) bekräftar resultatet vid en 
intervju, då hon säger att båda konsumentgrupperna generellt har en låg kunskap om 
kemikalier i kläder. Rosen säger vid en mejlintervju (Rosen, muntl.) att förskoleföräldrar nog 
har en större kunskap om att det finns risker med kemikalier i kläder, vilket mitt resultat i 
figur 2 och 3 avspeglar.        
 
  

 
Figur 3. Visar jämförelsen över förskoleföräldrar och ungdomar gällande om de vet vilka kläder eller textilier som 
inte innehåller några kemikalier vid nyinköp av deras eller deras barns kläder.   
 
I figur 4, kan man avläsa målgruppernas kunskap över om hur märkningen av giftfria kläder 
ser ut.  Större andel i båda grupperna svarat nej i frågan. Andelen ungdomar som svarat nej i 
frågan var 87,8  % och andelen förskoleföräldrar var 89,3 %. Rosen säger (Rosen, muntl.) att 
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hon tror att förskoleföräldrar har en större kunskap över hur märkningen av kemikaliefria 
kläder ser ut, men tror generellt att den är låg i båda grupperna, vilket också mitt resultat i 
figur 4 tydligt visar.     
 
 

 
Figur 4. Visar jämförelsen över förskoleföräldrar och ungdomar gällande om de vet hur märkningen av 
kemikaliefria kläder ser ut.     

 

4.1.2 Skillnader i beteende 
Resultatet i figur 5 och 6 visar att det är vanligast att båda målgrupperna aldrig tar reda på 
vilka hälso- och miljömässiga konsekvenser det kan innebära för sig själv eller sina barn vid 
nyinköp av deras eller sina barns kläder. Ungdomarna 73,2 % har en något högre andel än 
förskoleföräldrarna 60 % då det gäller att ta reda på vad de negativa konsekvenserna av sitt 
beteende kan innebära, vid inhandlandet av nya kläder.  I fall båda grupperna tar reda på 
konsekvenserna, så är det sällan. Ljung säger att det finns en viss kategori av människor som 
börjar vara lite mer miljömedvetna, och börjat att tänka i sådana banor, men att de oftast 
tänker på matfrågan, och inte på textilier som omger oss dygnet runt. Det finns en del som 
har börjat söka ekologiska textilier, men det är väldigt få säger hon. Ljung säger att 
ungdomar har börjat bli intresserade av att börja skapa en egen klädstil, och därför börjat 
handla mer på second hand butiker, men det är fortfarande få, säger hon(Ljung, muntl.). 
Rosen från kemikalieinspektionen säger (Rosen, muntl.) också att begagnade kläder är bra på 
så sätt att det minskar miljöbelastningen från nytillverkningen av kläder (Rosen, muntl.) 
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Figur 5. Visar ifall ungdomar brukar ta reda på vilka hälsa och miljömässiga konsekvenser det kan innebära för sig 
själv eller sina barn vid nyinhandlade av kläder.  
 
 

 
Figur 6. Visar ifall ungdomar brukar ta reda på vilka hälsa och miljömässiga konsekvenser det kan innebära för sig 
själv eller sina barn vid nyinhandlade av kläder.  
 

4.1.3  Skillnader i attityder och aktiva val 
I figur 7 nedan som gäller en attitydfråga, går det att utläsa skillnader i att både 
förskoleföräldrar 63,4 % och ungdomar 72,5 % väljer modellen som första hands val, när det 
gäller vad målgruppen anser är viktigast vid deras inköp av sina eller deras barns kläder.    
 
Som andrahandsval kommer priset för båda målgrupperna, där priset har en högre andel för 
förskoleföräldrarna 33,3 % jämfört med ungdomarna 25 %.  På sista plats kommer val av 
märkning av kläder för båda målgrupperna. Där visar mitt resultat en låg andel av den totala 
andelen, där ungdomarna hade 2,5 % och förskoleföräldrarna hade 3,3 % vilket kan tolkas 
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som att båda målgrupperna generellt tittar lite på märkningen vid sina inköp. Att 
Småbarnsföräldrar styrs av priset, bekräftar Ljung (ljung muntl.). De har oftast många inköp 
totalt sätt att göra, och då blir även priset viktigt. Det blir då så att de inte tänker om det är 
ekologiskt eller inte.  Susanna tror vidare att ungdomar styrs mer av trender än 
småbarnsföräldrar.     
 
 

 
Figur 7. Visar vad förskoleföräldrar och ungdomar tycker är viktigast vid inköp av deras eller sina barns kläder. 
 
Enkätundersökningen visar om det är viktigt för målgruppen att tänka på miljön vid sina 
inköp av kläder, och i så fall ta reda på vilka aktiva val de gör på detta område. Här svarade 
ungdomarna att de inte tänker så mycket på det eller att ja, men ofta är dessa kläder för dyra, 
och att de gör omedvetna val och inte alltid aktiva val. Ja svarade 8,6 % och nej 91,3 %.  
 
Förskoleföräldrarna svarade i samma fråga att de inte köper vissa färger, att priset styr valet, 
men även modellen och kvalitén. Förskoleföräldrar skulle dock tänka mer utifrån miljön ifall 
jag hade mer kunskap, och att de föredrar ekologiska kläder. Förskoleföräldrar tvättar också 
kläderna innan användning och handlar begagnat, har klädbytardagar, byter kläder med 
vänner, handlar second hand, handlar FairTrade märkt. De försöker ha loppis, samt ger bort 
sina kläder för att tänka på miljön. Ja svarade 11,7 % och nej 17,6 %. 
  

4.1.4 Vilka hälsoeffekter och medvetenhet 
I figur 8 nedan framgår det att när det gäller hälsoeffekter, så har förskoleföräldrar 96,7% och 
ungdomar 95,2% som aldrig har behövt söka läkarvård på grund av egna eller deras barns 
symtom, som de tror beror på kemikalier i kläder, en klar majoritet. Förskoleföräldrar har 
aldrig eller mycket sällan behövt söka hjälp. Däremot har ungdomar alltid 2,4 %, behövt söka 
hjälp i större utsträckning än förskoleföräldrar alltid 0 %, även om det totalt sett visade sig 
vara ett fåtal. 
 

 

25%

2,50%

72,50%

33,30%

3,30%

63,40%

ungdomar pris

ungdomar märkning

ungdomar modell

förskoleförälder pris

förskoleförälder märkning

förskoleförälder modell



 
 

11 
 

 
Figur 8. Visar ifall förskoleföräldrar eller ungdomar någon gång behövt söka läkarvård på grund av egna eller 
deras barns symtom som de tror beror på kemikalier i kläder.  
 
Ungdomarnas symtom, som beror på påverkan av kemikalier i kläder var: klåda, rodnad, 
röda prickar som kliar, hudirritation, svart från byxor som färgar av sig på hud, utslag från 
jeans, klåda i näsan.  Förskoleföräldrarnas symtom var: klåda på huden, utslag på benen, 
astma, eksem, prickar på huden, utslag av jeansknapp, besvär från otvättade nya sängkläder, 
problem med andning, utslag på hela kroppen av nya sängkläder.  
 
Vilka material eller vilka kläder som målgrupperna anser har vållat dem mest hälsomässiga 
bekymmer för sig eller sina barn från kemikalier i kläder, så var det för ungdomarna: siden, 
ullkläder, filtar av ull, kläder med mycket innehåll av kemikalier orsakade mest bekymmer. 
För Förskoleföräldrarna var det i stället att klädeslappar, tvättrådslappar, svarta kläder, ull, 
nyinköpta material orsakade mest bekymmer.   
 
Rosen säger att eventuella skadliga ämnen redan tvättats ur plagget, om det använts ett tag, 
och menar på att ur hälsosynpunkt är det bättre att handla begagnade kläder, samt att tvätta 
kläderna innan man använder dem för första gången (Rosen, muntl.).   
 

5 Diskussion  
 

5.1 Skillnader i kunskap, attityder och aktiva val, beteenden, 
hälsoeffekter och vilken medvetenhet. 

 

5.1.1 kunskap 
Resultatet visar att det finns skillnader mellan förskoleföräldrar och ungdomar när det gäller 
området - kunskap. Ett direkt exempel på det är att förskoleföräldrar har en högre kunskap 
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än ungdomar över ifall deras, eller sina barns nyinköpta kläder kan innehålla någon hälsa 
och miljömässigt påverkbara kemikalier (figur 2). Kunskapsskillnaden mellan målgrupperna 
kan bero på att ungdomarna inte får tillräckligt med undervisning i skolan över hur viktigt 
det är, för deras framtida hälsa och för miljön.  
 
En vetenskaplig artikel som speglar detta, handlar om hur man vill få barn och ungdomar 
mer upplysta, genom att låta dem vara delaktiga i olika designprocesser, vid framtagandet av 
ekologiska kläder (Taieb et al. 2010). Barnen i artikeln, fick vara med och ta fram olika 
modeller i tyg, men hjälp av egenmålade teckningar. Dessa modeller trycktes upp, och skulle 
på så vis föra fram Budskapet om hur viktigt det är att använda mindre giftiga kemikalier 
inom den textila industrin. ”Respect my tree, please!!” är exempel på ett sådant budskap. 
Dessa textila budskap kunde sedan hängas upp i klassrum för att barn skulle få bättre 
ekologisk kännedom, och syfta till att bli mer delaktiga på ett tidigt stadium (Taieb et al. 
2010). Det har i tidigare gjorda studier visat sig vara så att om man ha en högre kunskap om 
ekologiska plagg och dess märkningar, så kan det finnas en större vilja att köpa dessa plagg 
även om de kan vara uppemot 50 % dyrare i pris (Keunyoung och Abraham 2015).     
 
En annan förklaring, kan vara att myndigheter som Kemikalieinspektionen i sina 
handlingsplaner inriktar sig mot barn och ungdomar, och att kunskapsspridningen till 
föräldrarna då blir något mer prioriterad (Kemikalieinspektionen 2014). Susanna Ljung 
bekräftar resultatet i figur 2 och 3, i en intervju. Ljung (Ljung muntl.) berättar att hon tror att 
båda målgrupperna generellt har en låg kunskap om att det finns skadliga kemikalier i 
nyinköpta kläder. Det finns en viss kategori av människor som börjar vara lite mer 
miljömedvetna, och som har börjat tänka i sådana banor, men att dessa oftast bara tänker på 
matfrågan, inte det som omger en hela dygnet, vilket textilier gör menar hon. Det finns en del 
som har börjat söka ekologiska textilier, men det är väldigt få. När det gäller ungdomar, så 
tror hon att de har en låg kunskap om ekologiska tyger. Ljung tror att ungdomar mer och mer 
vill skapa sin egen personliga stil. Därför har de börjat intressera sig för att handla kläder på 
second hand butiker. Men det är fortfarande ett fåtal som handlar second hand, av det totala 
antalet ungdomar.  Susanna kan få frågor som: - Är inte allt lin ekologiskt, för att det växer 
naturligt? Och hon svarar, att för att få snabba skördar så tillsätter man bekämpningsmedel 
även på lin, och till dess beredning, och räknas då inte längre som ekologiskt lin (Ljung, 
muntl.). Jag hade en hypotes om att det generellt skulle vara låg kunskap hos båda 
målgrupperna gällande kunskapen över märkningen av kläder, vilket också visade sig vara 
rätt, och som figur 4 i resultatet är ett direkt exempel på. Varför jag tänkte det var för att jag 
trodde att båda målgrupperna hade för låg kunskap om märkning av kläder. Ljung (ljung, 
muntl.) stödde min teori, då hon trodde att båda målgrupperna var för dåligt upplysta. 
Amanda Rosen från Kemikalieinspektionen (Rosen, muntl.) stödjer också teorin. Hon tror att 
många, i båda grupperna inte vet vad de ska göra för att undvika farliga ämnen i kläder. 
Amanda säger vidare att de inte jobbar så mycket med märkningen, som för närvarande är 
ett frivilligt åtagande. Dock har de funderat över att föreslå någon form av märkningskrav för 
textilier, med avseende på kemikalier. Vad Amanda vet så är GOTS som står för Global 
Organic Textile Standard, märkning den strängaste, och den tar hänsyn till både hälsa och 
miljö samt SCR-frågor (Rosen, muntl.).     
 

5.1.2 Beteende   
Det fattas konkreta råd om vad man ska göra för att undvika kemikalierna i kläderna. 
Kunskap om riskerna är bra, men man måste också veta vad man ska göra med den 
kunskapen, för att man ska kunna ändra ett beteende. Amanda anser att det största ansvaret 
bör ligga på tillverkare och importörer, det är de som utgör skillnad när det gäller hur mycket 
kemikalier som faktiskt finns i kläder och textilier. Problemet är den exponering som kan ske 
under lång tid och från många olika källor (Rosen, muntl.). 
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Målgrupperna har som visas i figur 4 båda en låg kunskap om giftfria kläders märkning, och 
av det dras slutsatsen att det skulle kunna vara ett bevis på hur en alltför låg kunskap, kan 
styra ett beteende, och syftar då på att exempelvis val av märkning kom på sista plats i båda 
målgrupper (figur 7). Detta kan då i sin tur visa att en låg kunskap gör att man inte väljer 
exempelvis ekologiskt märkta kläder. Ljung (Ljung, muntl.) menar att båda målgrupperna 
generellt är för dåligt upplysta för att vara oroliga och undra över konsekvenserna. Någon 
enstaka kund kan vara upplyst nog för att fråga. 
 

5.1.3 Attityder och aktiva val (Beteende) 
Förskoleföräldrarna och ungdomar styrs i stor utsträckning av vilken modell plagget har, 
men även vilket pris, enligt Ljung (Ljung, muntl.) vilket framgår i resultatet i figur 7. Där 
visas också att förskoleföräldrar i högre grad än ungdomarna är styrda av priset. Det 
avspeglar hur flera oberoende faktorer kan styra en målgrupps aktiva val. 
Förskoleföräldrarna har oftast många inköp totalt sett, och då spelar priset en viktigare roll.  
Det blir då så att förskoleföräldrarna inte alltid tänker på om kläderna är ekologiskt märkta 
eller inte, eftersom de ekologiska kläderna kan vara dyrare i inköp enligt Ljung. Det visar 
också mitt resultat i figur 7, där märkningen för båda målgrupperna kom på sista plats. 
Rosen säger (Rosen, muntl.) att båda grupperna vad gäller attityder styrs av trender, 
ekonomi och medvetenhet i olika grader. Hon menar på att det finns mycket trender även 
bland små barns kläder. Det kan vara en fråga om ekonomi när det gäller att undvika 
kemikalier menar hon. Ekologiska och miljömärkta kläder är ofta dyrare än vanliga. Rosen 
säger vidare att begagnade kläder är bra på så sätt att det minskar miljöbelastningen från 
nytillverkningen av kläder, samt att eventuella skadliga ämnen redan har tvättats ur plagget, 
om det använts ett tag. Hon tror att många, i båda målgrupperna, har hört att det finns 
farliga ämnen i kläder, men att de inte vet vad de aktivt kan göra för att undvika dem. I 
resultatet finns skillnader mellan förskoleföräldrar och ungdomar när det gäller de hur de 
aktivt kan styra sina val vid inköp av kläder. Ett direkt exempel på det är att ungdomarna i 
studien inte tänker så mycket på de aktiva valen, medan förskoleföräldrarna i sin tur verkar 
tänka mera på dem, genom att de inte köper vissa speciella färger på deras kläder, genom att 
de har klädbytardagar, genom att de köper och säljer mellan varandra, samt går på loppisar. 
Det kanske även ungdomarna gör, det kan man inte utesluta, men inga ungdomar i min 
undersökning svarade att de så ofta gjorde det. Studien visar också skillnader i att 
Förskoleföräldrar aktivt väljer märken som FairTrade, vilket inte ungdomarna svarade att de 
gjorde. Endast en ungdom svarade att hen skulle köpa miljömärkta kläder, om dessa kläder 
var billigare. Ljung anser dock att vi alltid bör ställa oss fråga: - ”Är det här långsiktigt och 
hållbart producerat?” när vi handla ett nytt plagg (Ljung, muntl.). 
 

5.1.4 Hälsoeffekter och vilken medvetenhet  
Vad kan man då göra för att folk ska bli mera intresserade och medvetna över 
konsekvenserna av deras beteende. Både Rosen och Ljung säger att det behöver göras 
mycket! Bland annat mer nationell tillsyn på området. Hårdare krav på företagen att ha 
kunskap om risker, lagstiftningskrav osv. Man kan komma att behöva ha hårdare lagkrav på 
produktionen i tillverkningsländerna, inklusive mer tillsyn. Kemikalieinspektionen (Rosen, 
muntl) arbetar kontinuerligt med att ta fram nya regler om risker med kemikalier i textilier, 
dess förekomst och effekter i miljön och människors exponering, som gör det svårt att fatta 
bra beslut om riskbegränsande åtgärder. Det behövs mer information från tillverkare och 
leverantörer och mer forskning menar hon. Detta för att kunna identifiera ämnen i textilier, 
undersöka hur de frigörs, sprids, och hur människor exponeras. Man bör även öka 
kunskapsspridningen och intresset hos allmänheten, och inkludera arbetet på det politiska 
hållet. Utifrån resultatet av min studie framgår ovan nämnt också, det vill säga att området 
bör prioriteras även i framtida forskning (Rosen, muntl och Ljung, muntl.). Ett flertal av de 
kemiska ämnen som används i den textila processen har farliga egenskaper. Dessa kan vara 
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skadliga för vår hälsa. Svårigheten är att veta vilka ämnen det rör sig om, och vilken 
koncentration som kan bli kvar som en rest i det färdiga plagget. Människan kommer i daglig 
kontakt med textilier via de plagg de bär på, eller de textilier de har i sin kringmiljö. Det som 
då händer är att människan exponeras, det vill säga utsätts för att kroppen kan ta upp de 
skadliga substanserna, vilket i sin tur kan innebära en ökad hälsorisk på kort eller lång sikt. 
Den vanligaste exponering av kemikalier i från kläder sker först och främst via direkt kontakt 
med huden. Vid hudexponeringen så är kontakt allergi ett vanligt problem. Den vanligaste 
textila allergin är mot dispersionsfärgämnen, som i industrin förekommer vid färgning av 
syntetiska fibrer (Kemikalieinspektionen 2015). Idag kommer lite information från industrin 
gällande allergiframkallande ämnen, dessutom ingår inte textilrelaterade ämnen i 
allergitester och skapar det ett hälsoproblem. Allergi är den största folksjukdomen i 
västvärlden. Många kemikalier är allerogener (Kemikalieinspektionen 2014). Allergisk textil 
dermatit, är en hudreaktion som uppstår efter en direkt kontakt med textilier. Materialet är 
ofta förknippat med syntetiska material. Symtom som klåda, hudrodnad och inflammation är 
vanligt. De kläder som ofta orsakar problem med hudreaktioner är sportkläder, 
nylonstrumpor, underkläder, byxor, kjolar, och skjortor (Paolo et al. 2014). 
 
En allergisk reaktion sker ofta i två steg: 1. Sensibiliseringsfasen det vill säga när 
immunförsvaret ”känner igen” det främmande ämnet och skapar ett försvar. 2. 
Eliciteringsfasen: när immunförsvaret skapar en ”allergisk reaktion” mot det främmande 
ämnet (Kemikalieinspektionen 2015).  Problem med en allergisk textil dermatit, sker oftast 
över tid (Ale och Maibacht 2010). Det finns ett mörkertal på de som söker sig till 
hälsovårdcentraler eller liknande vård. Det visar också resultatet i figur 8, där det var en 
mycket låg andel ur båda målgrupperna som sökte läkarvård på grund av symtom som beror 
på kemikalier i kläder. Det kan i sin tur bero på att målgrupperna inte förknippar symtomens 
uppkomst i från sina kläder, och att ett mörkertal då skulle uppstå, även i min målgrupp.  
 
Exponeringen av kemikalier i från kläder kan t.ex. ske via avdunstning av vissa ämnen. Det 
sker då via inandningen, och det kan ge negativa effekter på lungorna och andra organ 
(Kemikalieinspektionen 2015). En del av kemikalierna kan förekomma i textildamm i 
inomhusmiljön, vilket också kan komma att inandas. Doftämnen så kallade flyktiga ämnen 
kan också komma att inandas via luften. Detta blir som mest påtagligt på ställen med dålig 
ventilation och där hantering med mycket textilier sker.  
 
Små barn kan vara extra utsatta. De kan direkt exponeras genom att suga på textilier, och på 
sätt utsättas för skadliga kemikalier. En indirekt exponering kan vi få när vi intar vår kost och 
vårt dricksvatten. Vattnet kan ha förorenats genom läckage till grundvattnet. Spannmål kan 
ha förorenats genom att ha bevattnats med förorenat vatten. Textiler kan vara en betydande 
exponeringskälla (Kemikalieinspektionen 2015) av kemiska ämnen, på grund av att textiler 
och kläder finns i kring oss dagligen. 
 
Arylaminer kan också orsaka negativa hälsoeffekter. Det är en reaktionsprodukt från de 
azofärgämnen som kan finnas i textilier. Aromatiska aminer bildas som en 
nedbrytningsprodukt i från azofärgämnen, och kan frigöras från textila plagg 
(Kemikalieinspektionen 2015). Dessa ämnen kan vara mutagena, vilket kan leda till 
permanenta förändringar i DNA- molekylen, som kan leda till genotoxitet, alltså förändringar 
i det genetiska materialet (Prasad och Rao 2013). Inget lägsta- dos samband kan fastställas, 
men största orsaken är ofta azofärgämnen. Ett bra råd ur hälsoaspekt, anser Rosen, är att 
tvätta nya kläder åtminstone en gång innan man använder dem (Rosen, muntl.). I en 
vetenskaplig artikel som handlar om hur kemikalier kan frigöras ifrån kläder och ge upphov 
till kontakt allergier etc, framgår det även att hälsoskadliga kemikalier kan bli kvar som en 
restprodukt i form av icke reagerade molekyler i textilen, såsom ovan beskrivits. Då dessa 
molekyler är vattenlösliga, så tvättas det mesta av resterna bort i tvättmaskinen (De Groot et 
al. 2010).  
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Olika samband med arylaminer och cancer finns, men är många gånger svårbedömda, 
eftersom tiden mellan exponering och upptäckandet kan vara lång. Det finns också mindre 
kunskap över konsumenters exponering än över yrkesexponering, där yrkesexponeringen 
kan avse en ökad risk för cancer (Kemikalieinspektionen 2015). Jag tror att man som 
konsument ibland kan missuppfatta och bruka ordet ”kemikaliefria kläder”. Denna 
missuppfattning som bör suddas ut, då flertalet av det plagg vi konsumerar enligt Rosen 
innehåller kemikalier, dock med mer eller mindre innehåll av giftiga eller skadliga ämnen. 
(Rosen, muntl.). Biocidpreparerade kläder ökar idag, och det kan leda till en bakteriell 
resistens mot bekämpningsmedlet, och det på sikt kan leda till att antibiotika resistenta 
problem ökar (Kemikalieinspektionen 2015). Biocider är hälsofarliga ämnen som ger ökade 
risker för människan (Kemikalieinspektionen 2014).  Ett sådant ämne kan vara triklosan som 
kan störa utsöndringen av hormon från vår sköldkörtel, och störa nervsystemets utveckling 
(Dann och Hontela 2011). 

 
Reproduktionsstörningar i samband med hormonstörande toxiska ämnen, som idag finns i 
de plagg vi bär på, förknippas med ämnen som ftalater, antibakteriella medel, flamskydds 
medel, vatten och smutsavvisande ämnen, och är ännu en negativ hälsoeffekt orsakad av 
kemikalier i kläder (Kemikalieinspektionen 2015). Eftersom fostret liksom små barn, är 
känsligt för störningar, då de är under utveckling av olika organsystem. Det kan finnas ett 
samband mellan hormonstörande ämnen och diabetes enligt gjorda ”epidemiologiska 
undersökningar”. Det är dock ovisst om ämnena ”bidrar till uppkomsten” av diabetes och i så 
fall i vilken omfattning. Nonylfenol är en nedbrytningsprodukt som kan finnas kvar i textilier 
som en restprodukt. Nonylfenol kan ge allvarliga och bestående effekter på människan, 
såsom hormonstörande egenskaper i form av reproduktionsstörningar. 
(Kemikalieinspektionen 2014). I en studie där man ville undersöka hur giftiga de kemiska 
ämnena som frigörs från textilier var, gjordes ett test med kräftdjursarten Daphnia magna, i 
lakvatten. Det konstaterades då att vissa giftiga ämnen kunde frigöras från vissa textilier. I 
testen fanns sju miljömärkta produkter, fem av dessa var av bomull. Det gick inte konstatera 
någon skillnad i giftighet mellan olika fiber typer, dock kunde man upptäcka en betydligt 
högre toxicitet för bomull, där plagget hade ett tryck, än bomull från plagg utan tryck.  Man 
kunde också konstatera att miljömärken i sin nuvarande form inte alltid skyddar den som bär 
plagget eller miljön, från en eventuell exponering av de giftiga kemiska ämnena (Dave och 
Aspegren 2010).  
 
När det gäller vilka materialval som är de klart mest skonsamma sett ur ett kort eller 
långsiktigt perspektiv, när det gäller kemikalier i kläder, så säger Ljung (Ljung, muntl.) att 
man bör undvika svarta kläder. Detta på grund av att det inte går att färga svart miljövänligt. 
Ljung anser att naturmaterial idag är det mest skonsamma alternativet, som exempelvis ull. 
Hon berättar att vi här uppe i norr kan ha ull även på sommarhalvåret. Ett ullplagg går att 
vädra, och behöver inte tvättas så mycket. Det finns olika tjocklek på ulltygerna, det finns fina 
tunna ulltyger som passar väl på sommaren. Hon säger vidare att siden är ett fantastiskt och 
bra val av textiler, det finns båda vävd siden och sidentrikå. Det finns ekologiskt siden från 
fjärilar. Både siden och ull ”andas” och jobbar med kroppens egen temperatur. Är du varm så 
svalkar ullen, är du frusen så värmer ullen. Ullen har dessutom så hög kvalité att man kan ha 
ett par byxor på sig ett par gånger dagligen utan att det märks något slitage på dem. Det 
noppar sig inte och går inte sönder i grenen. Men hon tillägger vikten av att få upp ögonen för 
hur farligt det egentligen är med kemikalier i kläder (Ljung, muntl.). Enligt Rosen så är 
ekologisk bomull bra för att undvika bekämpningsrester, och för miljön i odlingslandet, men 
att sedan kan textilen färgas med hälsoskadliga färgämnen (Rosen, muntl.). Att förstå 
effekterna av konsumenters kunskaper kopplat till att välja ekologiska tyger kan hjälpa den 
textila tillverkningsindustrin att förbättra uppfattningen om ekologiska plagg, och därigenom 
öka försäljningen på sikt (Keunyoung och Abraham 2015).  
 
I bilaga 4 i tabell 1 finner man de vanligaste frivilliga märken, som du kan hitta på textila 
produkter ute i handeln, och vad de har för betydelse för dig som konsument. 
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5.2 Val av metod 
Jag valde att utföra en kvalitativ metod med intervjuer, för att få ökad förståelse för 
undersökningen och för att kunna sätta studien till ett större sammanhang. Det är en flexibel 
metod på så sätt att den passar bra tillsammans med den kvantitativa metoden (Eliasson 
2006). Det är lättare att få fram skeenden med en kvalitativ metod, som kan vara knepigare 
att få fram med en kvantitativ metod, så dessa metoder kompletterar varandra väl. Fördel: 
Den direkta mänskliga kontakten kan göra att bortfallet blir litet, att de gärna tackar ja till en 
intervju, och att man här ges en chans att förtydliga frågorna. Samt att inspelningen gör att 
man kan gå tillbaka och lyssna vilket leder till ett mera realistiskt resultat. Nackdel kan vara 
att ifall man ställer otydliga frågor, så erhåller man inte det för resultatet viktiga svaren. Jag 
skickade en bearbetad version för konfirmation.  
 
Jag valde kvantitativa metoder för sammanställning av enkäterna. Detta gjorde jag för att få 
fram en mera matematiskt analyserande metod av enkätsvaren, det vill säga att sätta svaren i 
statistikform. Men även för att få svar över hur olika variabler förhåller sig gentemot 
varandra i respektive målgrupp som jag har undersökt. Fördel: Att den tillfrågade i lugn och 
ro själv kan fylla i enkäten. Nackdel: Bortfall kan bli stort, och att frågorna kan misstolkas i 
fall de är felformulerade och blir på så sätt svårare att sammanställa svaren till ett resultat. 
Kvantitativa metoder är lämpliga för att mäta ”på bredden” alltså för att mäta hur olika 
förhållanden och attityder ser ut på bredden av en hel grupp. Därför tyckte jag att även denna 
metod passade att använda i min studie och som stödjs av boken kvantitativa metoder 
(Eliasson 2006).   

 
Enkätundersökningar förekommer inom skolan och dagis etc. varför jag valde att få i 
gruppen ungdomar genom skolan, årskurs 9 och gruppen förskoleföräldrar genom dagis etc.   
(Trost 2012). En enkät kan mäta människors åsikter, beteende och attityder etc. vilket var en 
del av mina frågeställningar att få fram när det gäller kemikalier i kläder.    
 
Mailkontakt är utförd med Kemikalieinspektionen 2015-05-04. Jag valde denna metod för 
att jag ansåg att kemikalieinspektionen var en viktig källa till kunskap inom området. 
Nackdel med en mailintervju kan vara att man inte har en mänsklig kontakt, och 
svarsfrekvensen kan bli sämre, men tycker jag fick bra svarsfrekvens i min studie. Jag 
skickade en bearbetad version för konfirmation. Fördel är att den är tidsbesparande och att 
man inte behöver vara på plats, då avståndet mellan sändare och mottagare är långt.  
 

5.3 Slutsats 
I Figur 3 kan man se jämförelsen över förskoleföräldrar och ungdomar gällande om de vet 
vilka kläder eller textilier som inte innehåller några kemikalier. Förskoleföräldrar har en 
något högre andel i frågan än ungdomarna. Ljung (Ljung, muntl.) bekräftar det vid en 
intervju, då hon säger att båda konsumentgrupperna generellt har en låg kunskap om 
kemikalier i kläder. Rosen säger vid en mejlintervju (Rosen, muntl.) att förskoleföräldrar har 
en större kunskap om att det finns risker med kemikalier i kläder än ungdomar. 
Målgrupperna har också en låg kunskap om giftfria kläders märkning och vad det har för 
betydelse i sammanhanget.  Det säger Rosen (Rosen, muntl.) i en mejlintervju. Av det dras 
slutsatsen att det skulle kunna vara ett bevis på hur en alltför låg kunskap, kan styra ett 
beteende. Ungdomarna har däremot en något lägre andel än förskoleföräldrarna, då det 
gäller att ta reda på vad de negativa konsekvenserna av sitt beteende kan innebära, vid 
inhandlandet av nya kläder. I de fall båda grupperna tar reda på konsekvenserna, så är det 
sällan. Ungdomar väljer modellen som förstahandsval oftare än vad förskoleföräldrar gör, 
vilka i sin tur är mera styrda av priset än vad ungdomarna är. En notering är dock att 
förskoleföräldrar i större utsträckning väljer ekologiska kläder och märken som FairTrade än 
ungdomarna, även om dessa kläder ibland kan vara dyrare (Ljung, muntl.). En annan slutsats 
är att det kan finnas ett mörkertal i målgrupperna som gäller medvetenheten och 
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hälsoeffekter. Ett exempel är de negativa symtomen som erhållits i från textilierna, då det 
visade sig vara mycket låg andel i båda målgrupperna som söker läkarvård. Är det någon 
grupp som söker läkarvård så är det ungdomarna, även om det var mycket låg andel även 
där. Resultatet visar på att det behövs mer kunskapsspridning, forskning och politisk debatt 
över hälsoeffekter och miljöeffekter på området både i Sverige och globalt, då det globala 
påverkar Sverige via den stora importen av kläder etc (Rosen, muntl.). Båda målgrupperna 
hade uttalade symtom som hudirritation, astma, eksem och klåda även om det var en 
minoritet som söker läkarvård för det. Detta visar ändå på att påverkan av kemikalier i kläder 
och textilier finns i realiteten, och där av anser jag att området bör prioriteras i fortsatt 
forskning och i fortsatta studier, samt är ett högst aktuellt område. 
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Bilaga 1 - Enkäten 
 
Enkät om kemikalier i kläder 
 
Vilket kön har du?     Man                                                                 Hur gammal är Du? _____år 
                                      Kvinna    
 
1. Vet du om att dina nyinköpta kläder kan innehålla hälso och miljömässigt påverkbara 
kemikalier?                              
      
      
              ja             nej 
 
  
2. Vet du i så fall vilka kemikalier dina nyinhandlade klädesplagg kan innehålla? 
      
              ja             nej 
 
 
3. Vet du på vilket sätt kläders kemikalieinnehåll kan påverka din eller dina barns hälsa på 
kort och lång sikt? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. Har du kunskap om vilka textilier eller material som kan innehålla farliga kemikalier sett 
ur ett hälsoperspektiv gällande dig eller dina barn?                                                                             
      
      
      
              ja             nej 
 
  
 
5. Har du kunskap om vilka kläder, material eller textilier som inte innehåller några 
kemikalier vid nyinköp av dina eller dina barns kläder?                                                
      
       
      
            ja             nej 
 
 
 
6. Vet du hur märkningen av kemikaliefria kläder ser ut?                                                                
      
      
      
              ja             nej 
 
 
 
7. Vet du om att man bör tvätta sina eller sina barns kläder innan användning vid köp av nya 
klädesplagg för att motverka ohälsa?                                                                                                                                                              

   

   

   

   

   



 
 

 
 

      
             ja             nej 
 
 
 
8. Vet du hur man kan hitta vetenskaplig information eller tidigare studier om kemikalier i 
dina eller dina barns kläder?                                                                                                                                                   
      
             ja             nej 
  
 
 
 
9. Brukar du handla på second hand eller gå på klädbytardagar etc. vid köp av dina eller dina 
barns kläder?      
                  sällan      aldrig     ofta         alltid 
    
  
 
 
10. När du anser att dina eller dina barns kläder är förbrukade , slänger du dem då? 

    sällan    aldrig      ofta         alltid 
 
 
 
11. När du anser att dina eller dina barns kläder är förbrukade brukar du skänka dem till 
second hand eller annan välgörenhet?                   sällan    aldrig      ofta         alltid 
    
 
 
12. Är det vanligt att trender styr ditt handlande vid köp av dina eller dina barns kläder?
      
                  sällan    aldrig      ofta         alltid 
 
 
 
 
13. Vad är viktigast vid inköp av dina eller dina barns kläder?     

              priset     märkning  modellen 
     

 
14.Vilken märkning, ifall du köper kläder med märkning, är den vanligaste som du väljer, vid 
köp av dina eller dina barns kläder? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
15. Hur ofta handlar du märkta kläder av något slag åt dig eller dina barn? 

    sällan     aldrig     ofta          alltid                       
 
 
 
 
 

   

   

       

       

       

       

       



 
 

 
 

16.  Varifrån sker oftast dina eller dina barns inköp av kläder?          nätet    handeln  postorder 
     
             
 
 
17. Hur ofta handlar du nya kläder till dig eller dina barn?      
      
                  sällan     aldrig      ofta         alltid 
 
 
 
18. Ungefär hur länge använder du eller dina barn era plagg innan du handlar nya? 
                  över 2år      0,6-1år      några månader      över 1 månad 

        
   
 
 
19. Brukar du ta reda på vilka hälso och miljömässiga konsekvenser dina kläder kan ha för 
dig eller dina barn när du inhandlar ett nytt plagg?     
      
                   sällan   aldrig      ofta         alltid 
 
20. Har du eller dina barn haft symtom som Du tror beror 
på kemikalier i kläder?     
      
      
      
                  sällan     aldrig     ofta          alltid 
 
 
 
21. Har du eller dina barn behövt söka läkarvård på grund av symtom som Du tror beror på 
kemikalier i kläder?     
       
      
                          sällan     aldrig     ofta          alltid   
 
     
 
22. Har du eller dina barn någon gång blivit så sjuk av kläderna att det påverkat vardagen 
negativt (behövt stanna hemma från dagis eller arbete)?           sällan      aldrig     ofta       alltid 
 
 
 
23. Känner du att du blivit tagen på allvar när Du berättar om eventuella egna eller dina 
barns besvär av kemikalier i kläder?                                               
       
                  sällan       aldrig     ofta        alltid 
 
 
 
 
24. Är du eller något av dina barn extra känsliga, det vill säga har nedsatt immunförsvar eller 
någon form av allergi?                                                                                                           

     

       

       

       

       

       

       



 
 

 
 

      
             ja             nej 
 
 
 
25. Har du fått den information eller hjälp du behövt vid eventuella egna besvär eller vid dina 
barns besvär av kemikalier i kläder?                                               sällan    aldrig     ofta          alltid 
 
 
 
26. Vilka symtom har du eller dina barn haft som Du tror beror på påverkan av kemikalier i 
era kläder?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
27. Vilka material eller vilka kläder anser du vållat mest bekymmer vid eventuella besvär för 
dig eller dina barn från kemikalier i kläder? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
28. Är det viktigt för dig att tänka på miljön vid inköp av dina eller dina barns kläder? Beskriv 
i så fall även kort vilka aktiva val du i så fall gör. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

       



 
 

 
 

Bilaga 2 – intervju, Susanna Ljung. 
 
Intervjufrågor med svar, Susanna Ljung, 2015-04-11. 
 
På ditt företag så jobbar ni med ekologiska tyger och närproducerat, kan du 
berätta om din verksamhet, och vad affärsiden med verksamheten är?  Susannas 
affärside är att tillverka kläder av ekologiska tyger och skrädderiet erbjuder dig att få 
måttbeställa kläder till din egen design, och att materialet alltid är det viktigaste när Susanna 
jobbar. Personlig rådgivning med färg och form, om vad som passar figuren. Andra företaget 
som jobbar med teater, dans och opera etc. kan hyra in mitt företag för kostymtillverkning. 
Detta har Susanna jobbat med ganska länge. Hon har även en kollektions del där Susanna 
har inspirerats av gamla kläder, och med stor hantverksskicklighet tillverkar hon alla kläder. 
Det gör att hon kan erbjuda kläder som alltid matchar varandra, alltid med handsydda 
knapphål, som är tidlösa och sköna samt blir bara vackrare med åren. Kläderna säger 
Susanna åldras med värdighet på grund av materialvalen. Tygerna är bara ekologiska, och är 
alltid GOTS certifierade, vilket står för Global Organic Textile Standard, där hela kedjan från 
frö till färdig produktion, är ekologiskt märkt. Det är bra för dig, mig och det är bra för miljön 
säger hon. Susanna erbjuder på så sätt material som är mjukare, skönare mot huden och man 
slipper bil exponerad av kemikalier genom huden. Om det ska löna sig att sy så ska man satsa 
på bra kvalité anser hon. Susanna anser att shopping bör vara ett RENT nöje.         
 
Vad anser du det finns för skillnader mellan småbarnsföräldrar och ungdomar 
gällande deras attityder, kunskap och beteende gällande kemikalier i kläder?   
Susanna tror generellt att båda målgrupperna har dålig kunskap om kemikalier i kläder. Hon 
säger att det finns en viss kategori av människor som börjar vara lite mer miljömedvetna, och 
som har börjat tänka i sådana banor, men att dessa oftast bara tänker på matfrågan, vad de 
stoppar i sig, inte det som omger en hela dygnet, vilket textilier gör. Det finns en del som har 
börjat söka ekologiska textilier, men det är väldigt få säger hon. När det gäller ungdomar så 
tror hon att det generellt är dåligt kunskap om ekologiska tyger. Susanna tror att ungdomar 
mer och mer börjar vilja skapa en egen personlig stil, när de ska skapa sin identitet, och 
därför börjat intressera sig för att handla sina kläder på second hand butiker, vilket hon anser 
är bra! Men det är fortfarande även här ett fåtal som handlar på second hand av den totala 
andelen ungdomar anser hon. 
 
Vilken kundkrets har du mest av, och varför tror du att det är så? Susanna svarar 
att hon har mest kvinnor, och de är mer köpkraftiga av kläder, och tycker om kläder.   
 
Vad styr småbarnsföräldrars och ungdomars inköp av nya kläder idag tror du? 
Småbarnsföräldrar styrs av priset, säger Susanna. De har oftast många inköp totalt sätt att 
göra, och då blir även priset viktigt. Det blir då så att de inte tänker om det är ekologiskt eller 
inte.  Susanna tror vidare att ungdomar styrs mer av trender än småbarnsföräldrar.   

 
Vad tycker du att ditt företag bidrar med generellt när det gäller att uppnå 
miljömålet ”en giftfri vardag”?  Susanna vill öka kunskapen om kemikalier i kläder och 
textilier, och anser att det är alldeles för dålig kunskapsspridning idag. Susanna har planer 
om utställningar och föreläsningar, då det är lite av idag ute i samhället. Hon anser att det 
skulle vara av vikt att föra in det som ett ämne i skolan till exempel i samband med 
naturkunskap, hur påverkas vår kropp? Man bör öppna upp ögonen över hur farligt det 
egentligen är anser hon. Susanna säger vidare att till en T-shirt går det ett kilo kemikalier 
(bekämpningsmedel), och spiller man ut 1 msk koncentrerad pesticid så förorenar man 
vattnet för 200 000 människor på en dag, och som då är förevigat i vattendragen. Det hjälper 
inte att tvätta sina kläder, kemikalierna går aldrig helt bort säger hon! Av den anledningen är 
inte heller second hand bra, än om mycket bättre säger hon. Hon tillägger att det är 
en ”sanning med modifikation”.  Hon säger vidare att hon tycker att Kemikalieinspektionen 
skulle kunna vara ännu ”aggressivare” när det gäller märkningen och stämpla det som är 



 
 

 
 

farligt, det vill säga att märka upp hur stor halt kemikalier ett plagg innehåller, samt vilka 
färgmedel rör det sig om? Krom? etc. så att kunden tydligt kan se, och där av lättare kan ta 
egna beslut. Hon tillägger att det är en kostnadsfråga med märkning, och kan innebära en 
längre process för företagen.            

 
Anser du det borde finnas fler liknande verksamheter som din, och vad är 
svårigheterna kring varför det inte gör det idag? Jag skulle önska att det kunde få 
vara en rullans i sådana här verksamheter men säger att lönsamheten är det svåraste, det går 
inte i dag, på grund av att kläder är så billigt att köpa av konkurrenter så, det finns inte 
resurser svarar Susanna.  

 
Anser du att det behövs mera information eller utbildning kring området 
kemikalier i kläder och textilier? Ja absolut!  Kunskapsspridningen är dålig idag! Hon 
anser att alla bör göra någonting, vi har bara ett jordklot och den är på väg att kollapsa, och 
det går fort säger hon.  

 
Vad kan bli bättre och vad behövs det för åtgärder som underlättar att bedriva 
en verksamhet som din? Det är svårt att hitta leverantörer som har bra ekologiska tyger. 
En leverantör måste ibland köpa in 1000 meter tyg, medan kunden bara vill köpa 10-15 
meter. Susanna säger att allt kretsar idag till att man ska ha stora textilproduktioner. 
Småföretagandet blir då svårt. Det skulle underlätta om det blev lättare att köpa mindre 
leveranser av till exempel ett speciellt ekologiskt tyg. Kommunen skulle kunna hjälpa till med 
hyran för mindre företag. Skattesänkning första fem åren skulle också vara till hjälp anser 
hon. Att skräddarsy kostar pengar. Om man skulle ta ca 350kr per timme, så skulle en 
färdigsydd kavaj hamna på ca 40000kr, vilket Susanna anser är orimligt med dagens 
konkurrens. Skrädderiförbundet menar enligt Susanna att det bör tar ca 50 timmar att sy en 
kavaj, från att den är tillklippt. Till det får man lägga tid till konsultation, rita mönstret etc. 
Så det kan bli uppemot 70 timmar totalt. Därför anser Susanna att det behövs uppmuntras 
till unika köpcentrum, och mindre butiker. Susanna tycker vidare som att som hjälp till att 
kunna skapa sin egen identitet i varje människa, så skulle vi behöva ta bort reklamen. Det 
anser hon skapar förebilder som sänder budskap som: ”du ska vara så här, då är du perfekt”.  
      
Vad väljer småbarnsföräldrar och ungdomar för material idag, vilka skillnader 
finns och varför tror du att det är så? Susanna säger att småbarnsföräldrar oftast väljer 
det som är lättvättat och inte behöver strykas. Det kan vara bomull, viskos, polyester och 
acryl. Småbarnsföräldrar väljer mera sällan ull, lin och siden idag. Ungdomar handlar inte av 
henne i lika stor utsträckning.    

 
Vilken är den största oro hos dina kunder, gällande kemikalier i kläder? 
(småbarnsföräldrar, ungdomar?) De är för dåligt upplysta för att vara oroliga. Någon 
enstaka kund kan vara upplyst nog för att fråga. Hon kan få frågan: -Är inte allt lin 
ekologiskt, för att det växer naturligt? Susanna svarar då för att få snabba skördar så tillsätter 
man bekämpningsmedel även på lin, och till dess beredning.   

 
Vilka materialval är de klart mest skonsamma sett ur ett kort och långsiktigt 
perspektiv när det gäller kemikalier i kläder? När det gäller kemikalier i kläder bör 
man undvika svarta kläder. Det går inte att färga svart miljövänligt. Susanna menar på att 
naturmaterial idag nog är det mest skonsamma alternativet som exempelvis ull. Susanna 
menar att vi här uppe i norr även kan ha ull även på sommarhalvåret. Ett ullplagg går att 
vädra och behöver inte tvättas så mycket. Det finns olika tjocklek på ulltygerna, det finns 
jättefina tunna ulltyger som passar väl på sommaren. Hon säger vidare att siden är ett 
fantastiskt och bra val i textilval, det finns båda vävd siden och sidentrikå. Det finns 
ekologiskt siden från fjärilar. Både siden och ull andas och jobbar med kroppens egen 
temperatur. Är du varm så svalkar ullen, är du frusen så värmer ullen. Ullen har dessutom så 
hög kvalité att man kan ha ett par byxor på sig ett par gånger i veckan dagligen och det märks 
inte slitage på dem. Det noppar sig inte och går inte sönder i grenen.    



 
 

 
 

 
Vad finns det för eventuella svårigheter på leverantörsidan för att bedriva en 
verksamhet som din? Att man måste köpa stora kvantiteter även som liten företagare. 

 
Har Enligt miljömålet ”en giftfri vardag” inför år 2020, vad anser du behöver 
göras för att nå målet när det gäller kemikalier i kläder eller textilier, sett både 
ur ett hälsa och miljöperspektiv? Det kommer att bli jättesvårt, för kemikalierna finns 
runt oss i bussen, i gardiner, etc. Marknadsföringen är viktigt, anser Susanna. Där kan skolan 
vara en del. Föreläsningar som kunskapsspridning, eventuellt att hyra in kunnigt folk. 
Invanda mönster måste förändras.   

 
Hur många anställda har ditt företag? Hur tror du framtiden av ditt och 
liknande företag ser ut? Susanna är ensam ägare och har ingen anställd i sitt företag. 
Drömmen är att verksamheten ska blomstra.  

 
Har du något övrigt du vill tillägga som rör området?  Skulle önska att det var fler 
som mig, som värnade om ett självförsörjande samhälle. Susanna avslutar med att säga att vi 
alltid bör ställa oss frågan: Är det här ”rättvist” det vill säga långsiktigt hållbart producerat? 
när vi handla ett nytt plagg. Man kan idag aldrig spåra hela kedjan, lite bomull ifrån kina, lite 
från Indien. Sedan vävs det ihop till en T-shirt. Sedan färgas det i ett tredje land och så 
vidare, det är en världsomspännande komplex process.  (Människosynen, jobba dygnet runt, 
utnyttjade sexuellt, ej raster, för stora produktioner etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 3 – mejlintervju, Amanda Rosen. 
 
Mejlintervju med Kemikalieinspektionen, Amanda Rosen. 2015-05-04.  

 
Stockholms Stad gjorde 2007 en undersökning med samma tema. Du kanske redan sett den, 
annars kan du hitta den här: 
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/kemikalier/attityder_farliga_kem
iska_amnen_0709.pdf 

 
Vad anser Ni det finns för skillnader mellan småbarnsföräldrar och ungdomar 
gällande deras attityder, kunskap och beteende gällande kemikalier i kläder?   
Småbarnsföräldrar är nog mer medvetna om att det finns risker. Osäkert dock om kunskap 
och beteende skiljer sig så mycket mellan grupperna. Jag tror att många, i båda grupperna, 
har hört att det finns farliga ämnen i kläder osv. men inte vet vad de ska göra för att undvika 
dem. 
 
Vad styr småbarnsföräldrars och ungdomars inköp av nya kläder idag tror Ni? 
Trender, ekonomi och medvetenhet i olika grad. Finns mycket trender även i 
småbarnsklädbranschen. Det kan vara en fråga om ekonomi också att undvika kemikalier, 
ekologiska och miljömärkta kläder är ofta dyrare än vanliga. 
 
Anser Ni att det behövs mera information eller utbildning kring området 
kemikalier i kläder och textilier? Jag tror att det som fattas nu är konkreta råd om vad 
man ska göra för att undvika kemikalierna. Kunskap om risker är bra, men man måste ju 
också veta vad man ska göra med den. Det största ansvaret måste ligga på tillverkare och 
importörer, det är de som kan göra skillnad när det gäller hur mycket kemikalier som faktiskt 
finns i kläder och textilier. 
 
Hur stor kunskap har småbarnsföräldrar och ungdomar tror Ni över märkning 
av kläder? Småbarnsföräldrar har nog större kunskap, men jag tror att den generellt är 
ganska låg hos båda grupperna. 
 
Vad bör småbarnsföräldrar se upp med när det gäller kemikalier i kläder? Vad 
kan vara farligt på kort och lång sikt anser Ni? (Risker?) Svårt att säga något 
specifikt. Problemet är den exponering som sker under lång tid från många olika källor. Ett 
bra råd är väl att tvätta nya kläder åtminstone en gång innan man använder dem. 
 
Vad bör Ungdomar se upp med när det gäller kemikalier i kläder? Vad kan vara 
farligt på kort och lång sikt anser Ni? (Risker) Se ovan. 
 
Hur jobbar ni med märkningen av kläder för att underlätta för allmänheten att 
lättare veta om deras kläder innehåller några skadliga kemikalier för dem eller 
miljön? Inte så mycket. Vi utövar tillsyn över det som regleras i lagstiftningen. Märkning är 
ett frivilligt åtagande. Dock har Kemikalieinspektionen funderat över att föreslå någon form 
av märkningskrav för textilier avseende kemikalier. Se nedan. 
 
Vilka materialval eller vilka märken bör allmänheten välja för att vara säker på 
att det inte innehåller några skadliga kemikalier för hälsan eller miljön när det 
gäller kemikalier i kläder och textilier? Ekologisk bomull är ju bra för att undvika 
bekämpningsmedelsrester (och för miljön i odlingslandet), men sen kan ju textilen färgas 
med hälsoskadliga färgämnen osv. Vad jag vet är märkningen GOTS den strängaste, tar 
hänsyn till både hälsa och miljö samt SCR-frågor. Begagnat är bra för att minska 
miljöbelastningen från nytillverkning, samt att eventuella skadliga ämnen redan tvättats ur 
plagget om det använts ett tag. 

http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/kemikalier/attityder_farliga_kemiska_amnen_0709.pdf
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/kemikalier/attityder_farliga_kemiska_amnen_0709.pdf


 
 

 
 

Här finns länkar till två olika sammanställningar av miljömärkningar från 
konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter respektive från Hallå Konsument 
(Konsumentverkets vägledningssajt): 
http://www.sverigeskonsumenter.se/Ingen-blaser-mig/Tank-pa-
miljon/Markningar/Miljomarkningar/  
http://www.hallakonsument.se/globalassets/markningstabellen-9-mars.pdf  
 
Enligt miljömålet ”en giftfri vardag” inför år 2020, vad anser Ni behöver göras 
ytterligare för att nå målet när det gäller kemikalier i kläder eller textilier, sett 
både ur ett hälsa och miljöperspektiv?  Sluta tillverka/importera/köpa kläder… ;) 
Allvarligt talat: Massor! Mer nationell tillsyn på området skulle kanske göra en liten skillnad. 
Hårdare krav på företagen att ha kunskap om risker, lagstiftningskrav osv. Hårdare lagkrav 
på produktion i tillverkningsländerna, inklusive mer tillsyn. Osv. osv. osv…. 
 
Kemikalieinspektionen arbetar kontinuerligt med att ta fram nya regler, t.ex. gällande 
kemikalier i kläder. Det finns dock en brist på kunskap om risker med farliga ämnen i 
textilier, dess förekomst och effekter i miljön och människors exponering som gör det svårt 
att fatta bra beslut om riskbegränsande åtgärder. Det behövs mer information från tillverkare 
och leverantörer och fler undersökningar/mer forskning för att identifiera ämnen i textilier, 
undersöka hur de frigörs, sprids och hur människor exponeras. 
 
”En giftfri vardag” är en s.k. handlingsplan som Kemikalieinspektionen utarbetade under 
åren 2011-2014. Här finns många förslag på vad som bör göras, t.ex. för att minska riskerna 
med kemikalier i kläder. Kolla gärna i själva planen 
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport-5-14-
Handlingsplan-giftfri-vardag.pdf samt i slutredovisningen där man redovisar vad arbetet 
med handlingsplanen hittills haft för effekter samt hur den skulle kunna utvecklas 
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport-1-15-
Handlingsplan.pdf. 
 
Är det på gång någonting nytt gällande märkning av kemikalier kläder och 
textilier? Lagändring etc.? Här är ett försök till svar på denna fråga samt på frågan ovan 
från Elin Simonsson som jobbar på KemI:s enhet EU-koordinering: 
Kemikalieinspektionen (KemI) arbetar för närvarande på ett regeringsuppdrag där olika 
åtgärder, både nationellt och inom EU, övervägs för att hantera potentiella risker med 
kemikalier i kläder. Regleringsbrevet och uppdraget att titta närmare på textil hittar du här: 
http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=16493  
Uppdraget grundar sig i de slutsatser som KemI kom fram till i ett tidigare regeringsuppdrag 
som du kan hitta här: 
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport-3-15-
Kemikalier-i-textilier.pdf  
  
Det regeringsuppdrag som kommer att levereras i slutet av året kommer förhoppningsvis ge 
ett tydligt svar på din fråga. I nuläget stämmer det att KemI har försökt intressera Europeiska 
kommissionen för att överväga att märka ut farliga ämnen i textil. Dock är intresset i EU inte 
särskilt stort för att genomföra en sådan märkning eller att ändra i 
fibermärkningsförordningen för att inkludera krav på kemikalier. En annan väg framåt är att 
försöka reglera ämnena i kemikalieförordningen Reach, vilket dock inte heller är helt enkelt 
att få igenom. Det som pågår där är att Europeiska kommissionen överväger att begränsa 
vissa CMR-ämnen i konsumenttextiler i enlighet med ett förfarande som finns i Reach-
förordningens artikel 68.2. I nuläget är möjligheten till en sådan begränsning under 
utredning. 
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Bilaga 4 - Tabell 1, märkning av textila produkter. 
 
Tabell 1.  
 
I tabell 1 finner man de vanligaste frivilliga märken, som du kan hitta på textila produkter ute 
i handeln, och vad de har för betydelse för dig som konsument. 
 
Tabell 1. En förklaring av kläder och textiliers märkning som du finner på produkter ute i handeln 
(Marknadskontrollrådet 2014 och Oeko-Tex 2016). 
 
GOTS - Global organic textile standard 

En internationell märkning för både textilier 
och kläder. Har medlemsorganisationer som 
arbetar för att de textilfibrer som används är 
ekologiskt odlade. Här ingår krav på 
vattenrening och sociala villkor för de 
anställda i produktionskedjan, för att minska 
farliga kemikalier vid tillverkningen av 
textilier. 

 
EU  Ecolabel  

EU:s miljö-märkning för textila produkter, 
skor och färg. Produkterna har ett 
handlingsprogram från dess råvara till avfall, 
för en hållbar produktion och konsumtion.  

 
FairTrade 

Är en internationell organisation. En 
oberoende produkt-märkning. För att odlare 
ska kunna förbättra sin levnadssituation och 
ekonomi. Främjar demokratin. I Sverige har 
Svenska kyrkan, LO och 
medlemsorganisationer inflytande över 
märket FairTrade. 

 
OEKO – TEX standard 100 

En oberoende certifiering för textilier som 
kan garantera att slutprodukt inte innehåller 
skadliga kemikalier för den som bär plagget. 
Juridiskt kontrollerade varor, Ämnen 
skadliga för hälsan kontrolleras, och det tas 
hänsyn till hur textilen kommer att nötas.  

 
Svanen 

En nordisk miljö-märkning. Krav ställ på en 
produkts hela miljöbelastande livscykel, som 
krav på vattenresurser, luft, mark, avfall 
buller. Men även på funktion och kvalitet för 
både tjänster och produkter. 

 
Svalan 

Astma och allergiförbundet. Produkten ska 
vara fri från ämnen som kan framkalla 
allergier. Märket hjälper allergiker att finna 
produkter som är anpassade för allergiker. 
Finns bland annat på sängkläder.  
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