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Kemikalier i Vardagen 

• En undersökning har genomförts i Coop Medlemspanel. Coop 

Medlemspanel är representativ för alla Coops medlemmar och 

består av 43 000 deltagare.  

• 1277 medlemmar har svarat på undersökningen som genomfördes i 

februari 2014.  

• För mer information:  

Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 070-341 55 30, 

louise.u@konsumentforeningenstockholm.se   

Louise König, hållbarhetschef, Coop och KF, 070-635 89 99, louise.konig@kf.se  

Anna Lilja, informatör, 076-015 39 72, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se  

www.konsumentforeningenstockholm.se    
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Nästan 9 av 10 medlemmar, 86% tycker att frågan om 
kemikalier är aktuell. 

Hur aktuell tycker du att frågan om kemikalier i vardagen är? 

49% 37% 12% 2% 1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mycket aktuell Ganska aktuell Varken aktuell eller inte Ganska inaktuell Mycket inaktuell

86% 



3 av 4 är intresserade av frågor som rör kemikalier, få 
är ointresserade. 

Hur intresserad är du av frågor som rör kemikalier i vardagen? 

 

27% 48% 18% 5% 2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mycket intresserad Ganska intresserad Varken intresserad eller inte Ganska ointresserad Mycket ointresserad

76% 



Hälften av medlemmarna ser negativt på framtiden 
när det gäller kemikalier. 

Hur ser du på framtiden när det gäller kemikalier i vardagen? 

2% 16% 34% 39% 9% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mycket positivt Ganska positivt Varken positivt eller negativt Ganska negativt Mycket negativt

18% 48% 



4 av 10 blir mycket oroliga när folk pratar om farliga 
kemikalier, av barnfamiljerna är 5 av 10 oroliga. 

Hur reagerar du, generellt sett, när folk pratar om farliga kemikalier? 

 

41% 

38% 

8% 

3% 

9% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Jag blir mycket orolig, det är mycket som är farligt och det är

svårt att skydda sig

Jag blir lite orolig, sedan glömmer jag bort vad som sades

Jag blir irriterad eftersom folk överdriver och vill skrämmas

Jag är oberörd

Jag reagerar på annat sätt

Barnfamiljer 48% 

Icke barnfamiljer 39% 



6 av 10 undviker vissa produkter, miljöer eller situationer som kan 
innebära kemikalierisker. Frukt och grönsaker tänker medlemmarna 
till extra mycket när de handlar. 

Undviker du vissa produkter, miljöer eller 

situationer för att de kan innebära 

kemikalierisker? 

 

22% 

38% 

26% 

16% 

Ja, nästan alltid Ja, till viss del Nej Vet inte

Vad är det du undviker eller vad köper du 

istället? 
586 kommentarer 

 

Ja nästan alltid: 

Barnfamiljer 27% 

Icke barnfamiljer 20%  



90% vill göra fler kemikaliemedvetna val och 40% tycker 
inte att de har tillräckligt med kunskap om kemikalier. 

Vill du göra fler kemikaliemedvetna val? 

 

43% 

48% 

9% 

Ja, mycket fler

Ja, något fler

Nej

3% 

56% 

41% Ja, helt och hållet

Ja, till viss del

Nej, inte alls

Tycker du att du har den kunskap som du 

behöver om kemikalier i vardagen? 

Ja, mycket fler: 

Barnfamiljer: 50% 

Icke barnfamiljer 41% 



Livsmedel, hudvård & kosmetika samt kläder & skor 
vill flest medlemmar ha mer tips och råd om. 

Vill du ha mer information och råd om kemikalier i vardagen? 

För vilka typer av varor önskar du mer information och råd om kemikalierisker? 

 
94% 

74% 

69% 

47% 

46% 

39% 

35% 
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Livsmedel

Hudvård och kosmetika

Kläder och skor

Leksaker

Elektronik (tv, mobil mm)

Möbler och inredning

Byggprodukter

87% 

13% 

Ja Nej

Barnf. 63% 

Barnf. 46% 



84% vill ha information vid inköpstillfället genom 
märkningar på produkterna. 

Hur vill du få information om kemikalieinnehåll och kemikalierisker? 

 

84% 

56% 

50% 

44% 

42% 

32% 

14% 
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Vid inköpstillfället genom märkningar på produkterna

Från myndigeter och organisationer

Via media (tidningar/TV)

Vid inköpstillfället av kunnig personal

På Internet

Via producenter

Via föredrag och temakvällar


