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SAMMANFATTNING
Nanoteknik är en relativt ny teknik som inte har diskuterats brett i Sverige, till skillnad från
andra i länder som till exempel Frankrike och Storbritannien. För att ta en första
temperaturmätning på inställningen till tekniken har Konsumentföreningen Stockholm ställt
några frågor till drygt tusen personer i riket.

Metod
Undersökningen genomfördes i december 2011 av YouGov Sverige, på uppdrag av
Konsumentföreningen Stockholm.1023 personer, ett representativt urval av svenska folket
vad gäller kön, ålder och region tillfrågades genom onlineintervjuer.

Resultat
Lite drygt åtta av tio personer har hört talas om nanoteknik.
Vanligare att män har hört talas om nanoteknik än kvinnor; nio av tio män jämfört med sju
av tio kvinnor.

55 procent positiva till tekniken.
Av dem som har svarat att de känner till nanoteknik är 55 procent positiva och fem procent
är negativt inställda.

En stor andel är osäkra.
25 procent svarar ”vet ej” på frågan om den är positiva eller negativa till nanotekniken som
sådan.

Fler män positiva till nanoteknik.
Män (sju av tio) är i betydligt större utsträckning mer positiva till nanoteknik än kvinnor
(knappt fyra av tio). I Stockholm och i norra delarna av Sverige är man något mindre positivt
inställd.

Både nyfikenhet och osäkerhet i de öppna kommentarerna.
De öppna kommentarerna andas nyfikenhet och lyfter fram nanoteknikens möjligheter men
också osäkerhet. Flera nämner eventuella hälsorisker med nano partiklar i
konsumentprodukter som kosmetika och livsmedel.
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Öppna kommentarer
Några exempel av de runt 400 kommentarerna

”Allt som gagnar vidareutveckling på teknikens område är väl bra”
”Allt för lite testat, kan passera blod-hjärnbarriären vilket är förödande”
”Bra för utveckling av tekniska vardagsprylar MEN för hälsan kan den vara
rent farlig”
”Det är en smart lösning för kakelfogar i badrumsmiljö”
”Finns både för och nackdelar”
”Har hört namnet men inte mer”
”Jag har inget emot tekniken men vill inte ha den i tandkräm, kosmetika och
livsmedel eftersom det tränger lättar in i kroppen”
”Supertunn, superstark, formbar”
”Fiffigt”
”Fantastiskt”
”Framtidens teknik”
”High tech”
”Både lovande och skrämmande, hoppas man använder mer förnuft än vad
man gjort på kränkraftens område. Hoppas att man undviker propaganda för
nanoteknikens utveckling”
”Häftigt, men fullständigt obegripligt”
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