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SAMMANFATTNING  /ABSTRACT

Just nu finns mer än 300 främmande ämnen i vårt blodI 
som inte ska vara där och de blir fler. Varje dag expo-
neras vi för farliga kemikalier. Vi utsätts när vi smörjer 
in oss med bodylotion, får en dos när vi äter ur vår 
matlåda till lunch och intar lite i soffan framför TV:n. 
De finns överallt i våra hem och ännu vet ingen precis 
hur de påverkar oss i längden. 

Människor behöver bli medvetna om detta problem, för 
att frågan ska bli prioriterad på den politiska agendan. 
Tills vi har fått en säker och globalt fungerande kemi-
kalielagstiftning bör folk känna till alternativen för att 
kunna välja bort de värsta kemikaliebovarna. 

Fokus i detta projekt ligger på produkter i köket som 
kommer i kontakt med maten vi äter. För det är via 
munnen vi lättast får i oss de farliga kemikalierna.

Konceptet som är en utställning undersöker hur man 
kan synliggöra kemikalierna i köket för flera sinnen och 
göra dem mer påtagliga. Målet är att engagera folk till 
handling och uppmuntra människor till ett beteende 
som bidrar till att minska de farliga kemikalierna i sina 
hem.

I Kemikalier i samhället, Kemikalieinspektionen
http://www.kemi.se/vagledning-for/konsumenter/kemikalier-i-samhallet - 
hämtat den 2016-07-15

There are currently 300 foreign substances in our bloodI 
that should not be there, and the count is increasing. 
Every day we are exposed to dangerous chemicals. We 
are exposed when we cover ourselves with body lotion, 
we take a dose when we eat out of  our lunch box and 
take in some more on the sofa as we sit in front of  the 
TV. They are everywhere in our homes and, as it stands; 
nobody knows exactly how they will affect us in the long 
run.

Humans need to be aware of  this problem for it to be-
come prioritised on the political agenda. Until we have 
safe, globally functioning chemical legislation, people 
need to know about the alternatives in order to opt out 
of  the worst chemical culprits.

The focus of  this project is on the kitchen items that 
comes into contact with our food. This is because it’s 
our mouth that presents the easiest access into our bod-
ies for harmful chemicals.

This is an exhibition where visitors get to interact, 
experience and be educated on the chemical problem, 
with focus on dangerous chemicals in the kitchen. The 
exhibition will tour different locations around Sweden. 
The aim is to engage and encourage people into action 
to reduce the number of  dangerous chemicals in their 
homes.

I Kemikalier i samhället, Kemikalieinspektionen
http://www.kemi.se/vagledning-for/konsumenter/kemikalier-i-samhallet - 
hämtat den 2016-07-15
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SLÄNG MEDICIN I TOALETTEN! År 1952 var apotekarens råd att tömma ut medicinen i toaletten för att inte skada 
någon. Idag vet vi att nedspolade mediciner gör stor skada på natur och människor. För bara några veckor sedan börjades Apo-
tekets kampanj som uppmanar människor att lämna in sin medicin till apoteken och absolut inte slänga dem i toaletten.
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INLEDNING

BAKGRUND
Det finns mer än 300 främmande ämnen i vårt blod 
som inte ska vara där.I Till och med i nyfödda bebisar 
kan man uppmäta i snitt tvåhundra syntetiska kemika-
lier i blodet; bekämpningsmedel, industrikemikalier och 
flamskyddsmedel. Kemikalierna kommer in i kroppen 
via maten vi äter, i luften vi andas och genom vår hud. 

I och med att konsumtionssamhället har växt fram 
har kemikalieproduktionen i världen mångdubblats de 
senaste 50 åren. En ny kemikalie tas fram vart tredje 
sekund.II Allt mer forskning pekar nu på att kemikalier 
som tidigare ansetts riskfria och spridits fritt kan påverka 
utvecklingen i fosterlivet och ge långsiktiga hälsoeffekter. 

Forskare och experter känner till hur en del av dessa 
ämnen kan påverka människor respektive miljön, men 
många andra har man fortfarande för lite kunskap om. 
Och det går inte heller att isolerat titta på en viss ke-
mikalies effekt utifrån en viss dos eftersom vi utsätts för 
en oerhört omfattande kemikaliecocktail vars samlade 
effekt och konsekvenser på människan ingen har mö-
jlighet att överblicka eller svara på. Hela världen är ett 
försökslaboratorium och vi har alldeles för lite kunskap 
om vad detta kan medföra.

Från min mormors samlade urklipp och papper hittades 
brosyren ”Nyckeln till ett hemapotek”, en bilaga från 
tidning Husmodern. År 1952 var apotekarens råd att 
tömma ut medicinen i toaletten för att inte skada någon. 
Idag vet vi att nedspolade mediciner gör stor skada på 
natur och människor. Det vi trodde var rätt då, gäller 
inte längre. 

När jag började lära mig mer om farliga kemikalier 
förfärades jag att det fanns så nära i mitt hem utan min 
vetskap. Det var många frågor som dök upp; ”Vad döl-
jer sig i mitt hem egentligen? Innehåller min hudkräm 
som jag smörjer in mig med varje kväll hormonstörande 
ämnen som kan påverka min förmåga att få barn? Och 
min sköna soffa som jag gärna spenderar några tim-
mar i varje kväll, innehåller den flamskyddsmedel som 
kan ge mig cancer?” Jag märkte att människor i min 
omgivning visste lika lite som jag. Kemikaliefrågan är ett 
stort och komplext område som är svårt att ta till sig,

I Kemikalier i samhället, Kemikalieinspektionen
http://www.kemi.se/vagledning-for/konsumenter/kemikalier-i-samhallet - 
hämtat den 2016-07-15

II Forsberg, Ethel (2014).  s 41.

 men oerhört viktigt att vi uppmärksammar och lär oss
mer om. Farliga kemikalier i konsumentprodukter har 
länge varit en osynlig fråga. Men har nu under det sen

aste året allt mer börjat synas i media och på internet. 
För bara några veckor sedan började Apotekets kam-
panj som uppmanar människor att lämna in sin medicin 
till apoteken och absolut inte slänga dem i toaletten. 

Detta projekt började med ett intresse för beteende 
och miljöfrågor. Att bättre förstå hur slutanvändaren 
interagerar med produkter är ett snabbt växande om-
råde inom forskning, ofta kallad Design for Sustainable 
Behaviour. Det är ett verksamhetsfält där produkter och 
tjänster designas så att de möjliggör och uppmuntrar 
människor till beteenden med minskade klimatpåverkan 
och sociala konsekvenser. Design for Sustainable Be-
haviour fungerar i detta projekt som inspiration och vä-
gledning. Vi behöver se miljöfrågan med nya ögon och 
angripa miljöproblem på nya sätt. Detta verksamhetsfält 
öppnar upp för nya infallsvinklar och möjligheter. 

SYFTE
Det generella syftet med detta projekt är att undersöka 
hur man kan synligöra farliga kemikalier i konsument-
produkter med hjälp av design. Människor behöver bli 
medvetna och informerade om detta problem för att 
kunna välja bort de värsta kemikaliebovarna och för att 
frågan ska bli prioriterad på den politiska agendan. Tills 
vi har fått en säker och globalt fungerande kemikalielag-
stiftning bör människor få information om de bättre och 
tryggare alternativen. 

Genom ett experimentellt arbetsätt, och med olika 
designmetoder och verktyg är syftet att undersöka hur 
man med design kan uppmuntra till att ändra beteende 
i denna fråga och få människor att utveckla nya hållbara 
vanor. I det här projektet kommer olika prototyper och 
förslag tas fram, för att sedan testas med hjälp av privat-
personer och sakkunniga inom området. Sedan ut-
värderas dessa och diskuteras på ett designmässigt sätt.    

FRÅGESTÄLLNING

- Hur kan man med design upplysa människor om farliga kemika-
lier i sin omgivning?

- Hur kan man uppmuntra och uppmana människor till hållbara 
handlingar för att minska farliga kemikalier i sin hemmiljö?
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VÄRDERINGAR, ATTITYDER 
OCH NORMER De finns många anledningar varför 
människor beter sig som de gör, ofta vet de inte själva 
varför. Inom psykologin finns det fler olika teorier och 
modeller som förklarar, förutspår och som till och med 
kan ändra beteenden. Det är därför vikigt att känna till 
hur värderingar, attityder och normer påverkar beteen-
det för att få en förståelse för hur designstrategier kan 
utformas.

NORMER, OM ANDRA GÖR, SÅ GÖR 
ÄVEN JAG
Individen behöver förstå att hen är del av något större. 
Människor välkomnar förändring, men de behöver 
även se att människor i deras närhet går till handling 
för att känna att deras ansträngning är värt något. ”Om 
dina grannar inte sorterar sina sopor så spelar det ju 
ingen roll om du gör det.” I en undersökning från 1990 
uppdagades att nedskräpning är mindre troligt I en ren 
miljö jämförelsevis i en nedskräpad miljö där normen 
kan läsas av i den rena eller nedskräpade omgivningen.I 
Vi influeras mycket av den sociala normen som finns 
omkring oss. Om nya beteenden ska få genomslagskraft 
så behöver de bli en del av den sociala normen.II

I Lidman och Renström (2011). s 41.
II Sustainable Consumption Roundtable (2006). s 11.

VI ÄR BEKVÄMA Människor väljer den enklaste, bekvämaste och mest tidssparande vägen även om det vet att de inte är den 
rätta saken att göra. 

VI TÄNKER EN SAK OCH GÖR EN 
ANNAN
Människor väljer den enklaste, bekvämaste och mest 
tidssparande vägen även om det vet att de inte är den 
rätta saken att göra.  Det finns ett glapp i människors 
inställning och deras handlingar i vardagen. Många vill 
leva ett hållbart liv och har en ”pro miljö”-attityd men 
de kommer aldrig så långt i sitt vardagsbeteende. När 
ett beteende blir en rutin, det vill saga en automatiskt 
utförd handling med en liten kognitiv ansträngning som 
i princip är omedvetet utförd, kommer en ändring i 
attityd inte garantera ett ändrat beteende.III

”Det är tämligen lätt att få människor att ändra sig, det vill säga 
att påverka attityder, men betydligt svårare att få dem att genomföra 
förändringar i vardagslivets handlingsmönster och livsstilar. Ju mer 
vanemässig och väl integrerad en handling är, desto långsammare 
är frivilligvägen.” IV

Folk känner till problemen och det är en stor del som 
vill göra ”det rätta”. Men vi är vanemänniskor och är 
motvilliga till att göra förändringar som rubbar våra ru-
tiner. En deltagare i en beteendekonferens uttryckte det 
så här; ”There should be more things like recycling... It 
was a pain when it happened, but now you don’t think 

III Lidman och Renström (2011). s 20.
IV Sylwan och Ståhl (2008). s 42.

HÅLLBART BETEENDE
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about it.” I Men när vi väl har fått in det i våra rutiner 
så flyter det på utan problem. Dessutom behöver inte en 
generell miljömedvetenhet betyda att man agerar mil-
jövänligt i alla sammanhang.II Till exempel så källsorter-
ar man men struntar i att släcka lamporna när man går 
hemifrån.

KOGNITIV DISSONANS
Värderingar uttrycker vad människor tycker är viktigast 
i deras liv och representerar idéer om livsmål. De är 
även en plattform för motivation som kan påverka atti-
tyder och beteende.III Människor motsätter sig förändring 
om den kommer i konflikt med deras mest grundläg-
gande värderingar och åsikter. Detta kallas kognitiv 
dissonans och är en obehagskänsla som uppstår när 
man har flera motsägelsefulla idéer samtidigt. Om en 
person med en existerande vana blir konfronterad med 
ny information som går mot deras nuvarande vana, 
kan personen förneka, klandra och förminska saker för 
att undvika dissonansen.IV  Ett exempel på urskuldande 
strategier som går i linje med kognitiv dissonans är dessa 
fyra:

I Sustainable Consumption Roundtable (2006). s 12.
II Sylwan och Ståhl (2008). s 48.
III Lidman och Renström (2011). s 19.
IV Lidman och Renström (2011). s 21-22.

KOGNITIV DISSONANS Människor motsätter sig förändring om den kommer i konflikt med deras mest grundläggande värderingar 
och åsikter. 

- Jag vill, men hinner inte eller orkar inte.
- Jag vill, men det är någon annans ansvar.
- Jag vill, med det blir ändå fel.
- Jag gör faktiskt vissa saker.V

Dessa ursäkter får människor att se dem själva som 
miljövänliga, även om de inte utför några handlingar för 
en hållbar utveckling.

DESIGN FÖR HÅLLBART BETEENDE
Att bättre förstå hur slutanvändaren interagerar med 
produkter är ett snabbt växande område inom for-
skning, ofta kallad Design for Sustainable Behaviour 
(DfSB).VI  DfSB är ett verksamhetsfält där produkter och 
tjänster designas så att de möjliggör och uppmuntrar 
människor till beteenden med minskade klimatpåverkan 
och sociala konsekvenser. De tre huvudområden som 
Design for Sustainable Behaviour består av är hållbar 
utveckling, beteendepsykologi, och användarcentrerad 
design.VII 

V 22 Sylwan och Ståhl (2008). Ida hult, Nedslag i (o)hållbart 
vardagsliv, s 54-55
VI Zachrisson Daae, Johannes Ludvig (2014). Informing 
Design for Sustainable Behaviour, Norwegian University of
Science and Technology, s 20.
VII Zachrisson (2014). s 20.
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”DESIGN BEHAVIOUR INTERVENTION MODEL” av Bhamra, Lilley, och Tangs. 

STRATEGIER FÖR DESIGN FÖR 
HÅLLBART BETEENDE
Det finns många olika modeller för hur beteende 
fungerar, här bredvid presenteras två av dem. Lidman 
och Renströms modell är till viss del inspirerad från 
Bhamra, Lilley, och Tangs modell, därav likheterna. 1 
I Bhamra, Lilley, och Tangs ”Design Behaviour Inter-
vention Model” (DBIM) finns det sju ingripande strate-
gier som är i relation till användarkontroll.

- Eco-Information, att göra förbrukningsvaror synliga för att 
uppmuntra användaren att reflektera över sitt beteende.

- Eco-Choice, tillhandahåller användaren med val för att up-
pmuntra användaren att ta ansvar för sina handlingar och vara 
medveten om sitt beteende.

- Eco-Feedback, underlättar för användaren att ta miljövänliga 
beslut genom att ge feedback om beteendet.

- Eco-Spur, använder belöningar eller bestraffningar för att up-
pmuntra till ett hållbart beteende.

- Eco-Steer, underlättar för en miljövänlig användning med hjälp 
av föreskriven eller begränsande användning.

- Eco-Technical Intervention, använder avancerad teknik för att 
hålla tillbaka ett oönskat
vanebeteende och övertyga om de önskade.

- Clever Design, minska miljöbelastning genom innovativa design-
lösningar istället för att ändra användarens beteende.I

Intentioner, vanor och kontroll är viktiga faktorer för att 
få en beteende förändring. På grund av motivationen 
för skiftande beteende kan vara komplex, behövs olika 
nivåer av ingripande för att få ett nytt invant beteende. 
Genom de olika strategierna varierar makten att ta 
ett beslut från användaren till produkten. När använ-
daren har makten i att ta ett beslut tillhandahåller 
det en konversation vilken kan leda till en förändring. 
Inom Eco-Informationstrategin kan Power Aware 
Cord från Interactive Institute ges som exempel.II Den 
lysande sladden visar på konsumtionen av el. Det gör 
användaren medveten om sin konsumtion och kan då 
uppmärksamma och förändra sitt beteende. När beslut-
fattandet däremot ligger i produkten tvingas en förän-
dringen igenom. Som ett exempel inom Clever Design 
är en integrerad toalett och handfat.III Se fig 6.1Vattnet 
från handfatet används för att spola i toaletten för att 
minska vattenkonsumtionen. Här har användaren inget 
val, utan hen bridrar automatiskt till en minskad åtgång 
av vatten. Däremellan finns både ett inslag av tvång och 
konversation för att säkra att en förändring sker.

I Bhamra, Tracy, Lilley, Debra & Tang, Tang (2011). Design 
for Sustainable Behaviour: Using Products to Change Consumer 
Behaviour, The Design Journal, vol. 14: 4, p. 427–445.
II Power Aware Cord – Seeing Personal Energy Consump-
tion, Interactive Institute, 2004.
III Integration of  toilet and washbasin, Huib van Manen.
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NUDGING
Nudging är ett verktyg som kan användas för att främja 
beteenden som är till nytta för enskilda individer eller 
för samhället som helhet. För att miljö- och hälsopåver-
kan ska minska till hållbara nivåer behöver vår livsstil 
och våra konsumtionsmönster förändras. Det måste 
vara lätt för konsumenterna att göra hållbara val. Kon-
sumtionen är till stor del styrd av vanor och samhället 
kan på olika sätt underlätta för människor att göra håll-
bara val, genom att tillämpa olika former av “nudging” 
kan människor försiktigt ledas i en önskvärd riktning. En 
nudge, knuff på svenska, leder till ett förändrat beslut 
vid en valsituation utan att man tar bort andra valmö-
jligheter.
Ett exempel på nudging är Clean City Footprints som 
var en del i kampanjen Less Litter Copenhagen. Gröna 
fotsteg målades upp på marken till stadens soptunnor. 
Mängden skräp minskade med hela 46 procent med 
hjälp av denna enkla metod. II

II Petersson, Caroline (2014) Enabling sustainable choices in 
everyday life-12 strategies to promote behaviour change. s14

LIDMAN OCH RENSTRÖMS MODELL för olika designstrategier.

Lidman och Renströms modell för olika designstrategier 
är uppdelade i fem grupper:
Upplysa, Sporra, Styra, Tvinga och Matcha. Se fig 
7. ”Upplysa” motiverar människor genom att ge dem 
information om vad deras beteende har för effekter. Ett 
exempel är en skylt på en pappershandduks-dispenser, 
som uppmanar till att bara ta en pappershandduk och 
att tänka på miljön. I kategorin ”Sporra” uppmun-
tras människor till att dra ner på resursförbrukningar 
genom att lägga fokus på de positiva effekterna av 
beteendet, till exempel genom belöningar. ”Styra” går 
ut på att formge produkter och tjänster så att de mindre 
resurskrävande valet blir det självklara. Som exempel i 
denna strategi kan nämnas en vattenkran med inbyg-
gt motstånd i handtaget. För maximalt flöde måste 
användaren hålla upp handtaget med en konstant kraft. 
”Tvinga” handlar om att göra de omöjligt för andra 
beteende än de minst resurskrävande. De fyra första 
kategorierna kräver att användaren ändrar sitt beteende. 
Den femte kategorin ”Matcha” kräver ingen beteen-
deförändring ifrån användaren, istället är produkten 
anpassad till användarens ursprungliga beteendeI

I Lidman och Renström (2011). s 26-27.

UPPLYSA

SPORRA STYRA

TVINGA

ANPASSA BETEENDE

ANPASSA PRODUKT
MATCHA

M
O

TI
VE

R
A

N
D

E VÄ
G

LED
A

N
D

E

DESIGNERN HAR KON
TR

O
LL

A
N

VÄ
N

DA
RE

N H
AR KONTROLL



15

GÖRA MÄNNISKOR MEDVETNA OM 
PROBLEMET
I detta projekt har jag identifierat att mer kunskap 
behövs för att målgruppen ska kunna göra en beteen-
deförändrig och i slutändan sätta kemikaliefrågan på 
politikernas radar. Under mötet med Cecilia KatzeffI 
framgick det att det fanns två vägar att gå för projekt, 
antingen att fokusera mer på ”awareness-stadiet” eller 
koncentrera sig på hur man med små medel kan ändra 
folks beteende, med bland annat nudging metoder. De 
flesta nudging metoder ligger inom grupperna ”Sporra” 
och ”Styra” i Lidman och Renströms modell. Men detta 
projekt kommer främst utgå ifrån strategier från ”Up-
plysa”-gruppen, motsvarande ”Eco-information” and 
”Eco-feedback” i Bhamra, Lilley, och Tangs beteende 
modell för att motiverar människor genom att ge dem 
information om vad deras beteende har för effekter.

I  Psykolog med inriktning på miljöfrågor och beteende, 
särskilt inom energifrågan på Interactive Institute och CESC ,Centre 
for Sustainable Communications, på KTH. 
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FARLIGA KEMIKALIER

KUNSKAP OM KEMIKALIERS PÅVERKAN Forskare och experter känner till hur en del av dessa 
ämnen påverkar människor respektive miljön, men majoriteten har man fortfarande för lite kunskap om.

INTRODUKTION
Vi har byggt vår värld med hjälp av oräkneliga kemika-
lier. Många av kemikalierna vi omger oss med är säkra 
men en del är mer problematiska. Några är canceroge-
na, allergena och hormonstötande. Farliga kemikalier 
finns nästan överallt. Du kan hitta dem i bekämpning-
smedlet i din mat, i dina hudvårds- och skönhetspro-
dukter, kläder du har på kroppen, det flamskyddande 
överdraget på soffa i vardagsrummet, ja till och med i 
dammet. Listan kan göras väldigt lång.

I den takt som vi har konsumerat allt mer produkter 
de senaste 50 åren så har även kemikalieindustrin ökat 
explosionsartat. Idag är kemikalieindustrin den största 
industrisektorn i EU och de har enorm makt.I 

SLAPP LAGSTIFTNING
Lagstiftarna litar på att branschen tar ansvar, branschen 
följer gällande lagstiftning. Konsumenterna har absolut 
ingen koll och litar på att det finns säkra och kontrol-
lerade produkter i affärerna. Kemiindustrin är den

I Foster, Anna, Hedenmark, Magnus & Olsson, Roger 
(2012). s 15.

 snabbast växande industrin inom EU och den är 
enorm. Regelverken satta för kemikalier är ganska 
tandlösa och det var inte förrän 2007 som EU upprät-
tade REACH som flyttade bevisbördan för kemikaliers 
skadlighet från regeringen till kemikalietillverkaren.II 
Innan REACH kunde industrin sätta i princip vilka 
kemikalier som helst på marknaden utan att ens veta om 
de var farliga eller inte. Detta har lett till att toxikologer 
idag hittar skadliga substanser ute i naturen som ställer 
till problem. Men det behövs en skärpt kemikalielag-
stiftning, REACH har fortfarande luckor. Till exempel 
så går det bra att importera och sälja produkter med 
farliga kemikalier som är förbjudna inom EU. I och med 
att många av de produkter som sälj i Sverige tillverkas 
i Asien så finns de farliga kemikalierna ändå att köpa i 
våra affärer. 

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN:
Försiktighetsprincipen kan jämföras med att plocka 
svamp. Vi plockar svamp som vi har god kunskap om 
och vet är ätliga. De resterande svamparna låter vi 

II Foster, Anna, Hedenmark, Magnus & Olsson, Roger 
(2012). s 40.

10 % ganska säker hur påverkar miljö 
och  människor

90 % ingen kunskap



18

STÖRSTA INDUSTRISEKTORN I EU Kemikalie industrin har haft en enorm tillväxt de 
senast 50 åren, det är faktiskt den industri som växer snabbast av alla. 

den stå, trots att vi inte har fullständiga bevis att det är 
giftiga. På samma sätt bör vi tänka med kemikalier i vår 
vardag. Bara använda oss av de kemikalierna som vi vet 
är ofarliga, övriga låter vi vara, tills det har bevisats vara 
snälla och riskfria

.DOSEN GÖR GIFTET
”Dosen gör giftet” är inte längre sant. Det finns många 
exempel på säkra doser i historien som senare har 
visat sig inte alls vara säkra. Vi vet helt enkelt för lite. 
Man brukar säga att dosen gör giftet och säkerheten är 
formad kring konceptet att vi kan skydda folk genom att 
sätta ett lågt gränsvärde för exponering av olika kemika-
lier. Nu vet vi att det inte räcker. Även en väldigt låg dos 
kan t.ex. göra stor skada på ett foster där både hjärna 
och nervsystem utvecklas. Studier kring exponering av 
låga doser är svåra att genomföra och ger sällan tydliga 
svar. Även om det finns mycket forskning kring en kemi-
kalie som visar att den med stor sannolikhet är skadlig 
så räcker inte det som bevis för de lagar vi har idag. 

Ett annat problem är att det inte går att avgöra och 
förutspå med dagens metoder den långtidseffekt en 

kemikalie har på människokroppen när det i kroppen 
finns en blandning av cirka 300 andra kemikalier. Vi är 
idag rätt säkra på vad omkring 10% av kemikalierna vi 
får i oss har för effekt på våra kroppar men vad resten 
gör, 90%, kan vi bara gissa oss till.I

ERSÄTTNINGSÄMNEN
Det finns många exempel på där industrin byter ut de 
farliga kemikalierna mot ämnen som vi vet ännu mindre 
om. Ofta visar det sig att ersättningsämnen har ungefär 
samma effekt som de tidigare kemikalierna, men i lägre 
skala. Tyvärr kan helt nya problem också dyka upp. Ta 
till exempel perfluorerande ämnen, det finns över 25 
stycken olika. De mest ökända har börjat fasas ut mot 
nya ämnen. Men frågan är om dessa nya ämnen faktiskt 
är bättre? En forskargrupp vid Örebros universitet 
undersökte denna frågeställning. De sprutade in PFOS, 
som anses vara en av de värsta perfluorerande ämnena, 
i fågelägg. Fågelungarna dog innan kläckning, troligtvis 
på grund av att de svälte ihjäl då perfluorerande ämnen 
ökar nedbrytningen av fett. Forskarna sprutade även in 
PFBS som är ett av de nya ersättningsämnena för 

I Foster, Anna, Hedenmark, Magnus & Olsson, Roger 
(2012). s 15.

1930

Världsproduktion 7 miljoner ton

Världsproduktion 400 miljoner ton

2000
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PFOS. Med samma dos märktes inget men med den 
dubba dosen dog fågelungarna på samma sätt som med 
PFOS. I

SLUTATS
Kemikaliefrågan befinner sig i en komplex dragkamp 
mellan kemikalieindustrin och makthavare som försöker 
komma överens om hur man ska definiera hormon-
störande ämnen och säkra gränser. Den här processen 
går alldeles för långsamt men i alla fall åt rätt håll. 
Under tiden bör vi hitta bättre strategier att ta i ut med 
detta problem. 

I Bruzelius, Birgitta (2009). Smygande gift på spåren. For-

mas Miljöforskning 6/2009.
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KEMIKALIER SKAPAR RUBRIKER I MEDIA OCH 
SYNS I MILJÖKAMPANJER. 
Kemikaliefrågan är ett ämne som tar allt större plats i 
media. Bilderna här bredvid är bara ett utdrag av som 
har cirkulerat under det senaste halvåret.
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Bisfenol skadar foster
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INTERVJUER

INTERVJUER
För att få en fördjupad kunskap om kemikalieområdet 
intervjuades ett antal sakkunniga personer med oli-
ka koppling till frågan. För att få en full förståelse för 
ämnet mötte jag upp personer från några olika väsent-
liga områden rörande kemikaliefrågan; personer inom 
industrin, beslutsfattare, konsumenter och personer 
med koppling till konsumenter. Jag samtalade även med 
Cecilia Katzeff som är kunnig inom beteende och mil-
jöfrågor. Samtal med privatpersoner hölls för att bland 

MÖTEN Olika sakkunniga inom området och privatpersoner som jag har träffat under projekts gång. 

Beslutsfattare

Industri

Kemikalieinspektionen
/Swedish chemical agency
Erik Gravenfors

Konsumenter

Naturskyddsförenigen
/The Swedish Society for Nature Conservation
Cecilia Hedfors

Naturvårdsverket
/Swedsih eneviromental protction agency
Anna Hellström and Britta Hedlund

Människor i min 
vänskapskrets

Frisör på Ecohair, Eva-lena

Ecotoxiolog och cirkulär ekonomi konsult, 
Magnus Hedenmark

Konsult inom textil hållbarhet, 
Mia Tapio

Kemist på Beckers,  Ann Lake

Kemist och forskare på Innventia,  
Mikael Lindström Forskningsledare för Energy Design på 

Interactive Institute och adjungerad 
professor i hållbar interaktionsdesign 
på CESC, KTH,
Cecilia Katzeff

annat göra en bedömning om hur mycket den gruppen 
känner till om ämnet.

Inför de olika intervjuerna utvecklades olika visuella 
intervjuverktyg som anpassades efter mötet med den 
specifika personen och syftet med intervjun. Till några 
intervjuer togs även triggermaterial och prototyper med 
för att få personens feedback på tidiga idéer. 
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INTERVJU 1.

HUR SER ETT MILJÖGIFT UT?

KORTA INFORMELLA INTERVJUER
I början av projektet hölls korta och informella interju-
ver med människor i min närhet för att få en förståelse 
vad konsumenten har för kunskap om miljögifter och 
farliga kemikalier i vardagen. Intervjuerna inleddes 
med att personen snabbt fick rita hur ett miljögift ser ut. 
Miljögifter är något abstrakt och osynligt, genom att be 
personen att rita detta visade vad de har för uppfattning 
och associationer kring ämnet. Denna metod är inspire-
rad från designprojektet “What does energy look like?” I som 
undersökte hur människor inställning och relation till 
energi. 

Den större delen teckningar illustrerar ett avloppsrör 
som går ut i ett vattendrag där fiskar simmar omkring. 
Miljögifter är utsatt som små krumelurer i fiskarna, 
ibland i dess miljö och i andra djur. Detta är en typisk 
bild från en biologibok i högstadiet. De flesta sa att 
avloppsröret kom från en fabrik, någon från en tvätt-
maskin. Det fanns även några symboler för giftiga äm-
nen, en döskalle och en läckande gifttunna. Det fanns 
också en mer abstrakt teckning som visade på kantigt 
och hårt.  Vissa personer ritade föremål i hemmet som 
innehåller miljögifter, såsom sprayflaskor, väggfärg, hud-
vårdsprodukter. En person med lite mer kunskap ritade 
ett leksakståg och ett hamburgarpapper för att visa på 
att de finns omkring oss i vår vardag. Det fanns också ett 
framtidstänk där ett däck har muterat till en varelse.

I Drawing Energy: Exploring the Aesthetics of  the Invisible 
(2014) Flora Bowden, Dr. Daniel Lockton, Rama Gheerawo, Clare 
Brass. What Does Energy Look Like? was a two-part empirical study 
conducted within SusLabNWE.

De framgick att folk hade mycket mindre kunskap 
än vad jag hade anat och att de kunde variera gan-
ska mycket från person till person. De saknade även 
vokabulären att prata om dessa kemikalier. Vissa visste 
att man inte skulle värma sina matlådor i mikron men 
varför det var dåligt eller vad för något som fanns i 
plasten var okänt. En annan viktig aspekt som uppdaga-
des var vad definitionen av en kemikal och miljögift, och 
vilket ord som är korrekt att använda i detta projekt. 
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MILJÖGIFTER Ett urval av de teckningar som ritades under intervjuerna.
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REACH GÖR SKILLNAD
För att få en förståelse för hur kemibranschen tänker 
så stämde jag träff med Ann Lake, kemist på Beckers. 
Hennes upplevelse är att med den senaste EU-förord-
ningen REACH har det skett stora förändringar. På 
hennes arbetsplats jobbar man dagligen med att ta bort 
råvaror som finns på de ”svarta listorna”. Samtidigt är 
det tydligt att när ett ämne förbjuds så kommer genast 
leverantörer med ett nytt ämne där de har gjort en liten 
ändring på den föregående molekylen för att de ska 
klassas som ett nytt och ofarligt ämne.
 
Ann Lake lyfter även fram att allmänheten verkar ha 
en uppfattning att allt med kemikalier och e-ämnen är 
farligt. Hon påpekar att det som är naturligt behöver 
inte heller alltid vara bra, det är faktiskt naturen som 
har komponerat ihop de värsta gifterna. Hon ger som 

exempel den gång hon blev allergisk mot det mjuk-
görande ämnet i sina labbhandskar. För att få hjälp 
vände hon sig till en hudexpert på Karolinska sjukhuset. 
Väl där visade hon upp sin ekologiska handkräm med 
naturliga ingredienser som hon använde för att lugna 
den allergiska reaktionen. Den blev avvisad direkt på gr-
und av att den innehöll en hel del allergena ingrediens-
er. Hon tycker att man ska ta kemikaliedebatten med en 
nypa salt, media överdriver och skapar onödig skrämsel. 
Senast var det farligt att använda värmeljus eftersom 
partikelhalten i luften blir för hög, men förr i tiden har 
vi levt med öppna brasor.

INTERVJUMETOD 
För detta samtal hade jag bjudit in Ann Lake till att 
tillverka ett läppbalsam under intervjuns gång, detta för 
att skapa en öppet samtal och lätt knyta ann till hennes 
uppgifter på jobbet.

INTERVJU 2.

ANN LAKE KEMIST PÅ BECKERS

”De kemikalier som är farligt att 
hantera på mitt jobb brukar jag 
slippa, då mina äldre kollegor som 
redan har barn tycker det är dumt 
att utsätter mig i onödan, jag som 
fortfarande är ung och fertil. ”

LÄPPBALSAM Jag får hjälp av kemisten Ann Lake att svänga ihop ett läppbalsam bara gjort på ekologiska oljor och vaxer. För att läsa 
mer, se sid 88 i appendix.
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INTERVJU 3.

BRITTA HEDLUND OCH ANNA HELLSTRÖM 

COCTAILEFFEKTEN
Naturvårdsverket är en statlig myndighet som arbetar 
på uppdrag av regeringen för att se till att de mil-
jöpolitiska besluten genomförs. I intervjun med Britta 
Hedlund och Anna Hellström diskuterades bland annat 
problemet med ”cocktaileffekten”. Det är den kombin-
erade effekten av en blandning av kemikalier, som kan 
vara större än de enskilda ämnenas effekt var för sig. 
”Lagstiftningen idag är gjord för ett ämne i taget.” säger 
Britta Hedlund. Men idag får ingen människa i Sverige 
i sig höga doser av en enstaka kemikalie som hen tar 
skada av utan det är små halter av många, många kemi-
kalier som är problemet.
 
Naturvårdsverket arbetar även med miljöövervakning. 
Till exempel tittar man på perfluorerande ämnen. De är 
vatten- och fettavstötande och därför används de ibland 
annat vattenavvisande textilier som gortex, matför-
packningar som popcornpåsar eller hamburgerpapper 

INTERVJUMETOD Detta verktyg bestod av en illustration på vår miljö, med städer, hav, industrier, skog och jordbruk med tillhörande 
lappar med olika farliga kemikalier. Målet var att utifrån detta diskussionsunderlag få en förståelse för hur de olika ämnena rör sig i na-
turens kretslopp, från våra hem till naturen. Finns att se i appendix se sid 92-93.

”Det blir sakta bättre och bättre 
med lagstiftning och styrmedel 
men regeringens mål en giftfri 
miljö 2020 känns lite utopisk”

och i teflonpannor m.m. De är mycket vattenlösliga och 
hittas vattendrag och fisk. Därifrån sprids de vidare i 
naturens kretslopp och idag kan man till och med hitta 
perfluorerande ämnen i isbjörnar på nordpolen.
 
Det går tydligt att se när man med lagstiftning reglerar 
ämnen, att ersättningsämnen till det förbjudna ämnet 
ökar i naturen. Ambition är såklart att byta ut den 
farliga kemikalien mot något bättre, berättar Anna Hell-
ström. Men ofta kan ersättningsämnen ge samma effekt, 
dock inte i lika stor grad.
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Anna-Lena hann bara jobba några år som frisör innan 
hon tvingades sluta då hon ideligen hade ont i halsen 
och hennes händer ständigt sprack upp och började 
blöda. Då under 80-talet skyllde man dessa typiska 
frisöråkommor på att man jobbade mycket i vatten. 
Det nämndes aldrig att detta kunde ha något att göra 
med ämnena i hårfärgen eller hårsprayen. En uppseen-
deväckande siffra är att en frisör kan jobba i genomsnitt 
9,5 år innan hen råkar ut för allergier och astma och 
måste sluta arbeta.
 
Efter många år borta från branschen hittade Anna-Le-
na tillbaka men nu på en ”ecosalong” där endast malda 
växtfärger och naturliga hårvårdsprodukter används och 
än har hon inte sett skymten av sina allergiska besvär. 
Även hennes kunder slipper få en kemikaliedos vid varje 
besök. Många är mycket kemikaliemedvetna, de äter 
ekologiskt och har koll på hudvård och kläder. Besöket 
hos henne är ofta det sista steget när de kemikalierensar 
i sina liv.

INTERVJU 4.

ANNA-LENA  FRISÖR PÅ ECOHAIR

EXPONERAS FÖR KEMIKALIER PÅ JOBBET
Ofta när man pratar om arbetare som utsätts för kemi-
kalier i sitt yrke ser man framför sig människor på stora 
besprutade bananfält eller textilfabriker i fattiga länder. 
Men en av de få yrkesbranscher i Sverige där man expo-
neras för stora mängder kemikalier är frisörbranschen. 
Jag träffade Anna-Lena, frisör på Ecohair i Stockholm, 
för en pratstund med inkluderande klippning och färgn-
ing. 

”Det har inte blivit bättre idag, 
det finns fortfarande kvar 
farliga kemikalier i hårfärgen, 
men plus lite Aloevera-tillsatser 
för att det ska verka 
miljövänligare.”

VÄXTBASERAD HÅRFÄRG gjord på nässla, kastanj, indigo, 
henna och rabarber.
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NYA LAGFÖRSLAG TAR LÅNG TID 
Kemikalieinspektionen är en tillsynsmyndighet med ans-
var för att företagens och samhällets kemikaliekontroll 
sköts på ett bra sätt. De arbetar även för att begränsa 
farliga kemikalier genom att driva fram ny lagstiftning 
och regler. Erik Gravenfors berättar att kemikalieregler-
na är harmoniserade inom EU, vilket betyder att vi har 
en gemensam lagstiftning inom EU och få egna svenska 
regler. ”De gånger vi lyckas påverka är bra, men det 
tar lång tid att få igenom ett nytt lagförslag” Med en 
gemensam lagstiftning, som REACH, så finns det inte 
möjlighet för Sverige att plussa på något, det måste det 
gå via EU-nivån. 

Området, ”farliga ämnen i varor” går väldigt sakta 
framåt. Erik Gravenfors anser att som konsument ska 
man utgå från att varorna inte är kontrollerade av 

”Välj miljömärkt! Ju fler som 
väljer miljömärkta varor 
desto mer styr vi undan från 
produkter med farliga 
kemikalier.”

INTERVJU 5.

ERIK GRAVENFORS KEMIKALIEINSPEKTIONEN

någon myndighet och att det kan finnas en exponering 
av farliga kemikalier. Däremot tycker han att det är 
poänglöst att sprida oro. ”Självklart vill vi stärka konsu-
menternas möjligheter och rätt att göra beslut, samtidigt 
tycker vi på Kemikalieinspektionen att det är ansvarslöst 
att överlåta sådana här frågor till konsumenterna.” 

I slutet av intervjun diskuterar vi farliga kemikalier i 
köket (se sid 55) och jag frågar hur det ser ut med tef-
lonstekpannorna som jag hört har ett dåligt rykte. Erik 
Gravenfors berättar att han är osäker på hur Kemika-
lieinspektionen ställer sig till dagens teflonstekpannor, 
men han tror att de ska var okej. Senare under intervjun 
får jag veta att i hans kök finns bara gjutjärnspannor. 
Om en expert som Erika Gravenfors väljer att ta bort 
teflonpannor från sitt kök som en försiktighetsåtgärd, så 
väljer jag också bort dem. . 

ERIK GRAVENFORS råd till konsumenter.
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INTERVJU 6.

MAGNUS HEDENMARK  EKOTOXIKOLOG

KEMIKALIER SOM FUNKTIOINER
Magnus Heden mark är ekotoxikolog, cirkulär ekono-
mikonsult och en av författarna till boken ”Den 
flamsäkra katten.” I Magnus tycker att vi ska ifrågasätta 
varför vissa kemikalier finns i produkter överhuvudtaget. 
Vad gör de för nytta där och fyller det en funktion? Går 
det att lösa funktionen med något annat än en kemi-
kalie. Ofta går funktionen att lösa på olika sätt som till 
exempel att byta material i produkten, ta fram en ny 
lösning på problemet eller ändra på system och kulturer. 
Som exempel nämner han flamskyddsmedel i möbler 

I Foster, Anna, Hedenmark, Magnus & Olsson, Roger 
(2012). Den flamsäkra katten; om kemisamhället, hälsan och miljön. 
Naturskyddsföreningens temabok 2012, årgång 103.

och mattor. På hotell kan man ersätta flamskyddsmedel 
med sprinklers i taket. Även att undvika mycket plast i 
inredningen och i hemmet kan göra stor skillnad. 1950 
tog det 15 minuter för en bostad att bli övertänd, idag 
knappa 3 minuter. Detta beror endast på att vi har 
mycket plast i våra hem och kan undvikas genom att an-
vända andra material såsom trä, ull, metall m.m. Men 
ofta är det en billigare lösning att ha kvar kemikalien. 
Det behövs en nytänkande approach och att design och 
innovation kan hjälpa till för att hitta nya angreppssätt 
och lösningar.  

MAGNUS HEDENMARKS råd till konsumenter.

”Börja med att byta ut enkla och 
tydliga produkter som konservburkar 
och teflonpannor. Då har man satt
 igång ett kritiskt tänkande och 
därefter börjar människor fundera på 
vad mer som kan gömma sig i våra 
vardagsföremål.” 
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INTERVJU 7.

CECILIA HEDFORS  NATURSKYDDSFÖRENINGEN

FÅR I OSS 100 ÄMNEN PER DAG
Cecilia Hedfors på naturskyddsföreningen reder ut 
begreppet kemikalier och miljögifter. Kemikalier finns 
överallt omkring oss, de flesta är inte farliga. Farliga 
kemikalier kan påverka vår hälsa negativt och även vår 
miljö. Miljögifter är farliga kemikalier som påverkar 
miljön.

Men hur orolig ska man då vara? Det är som att sola, 
säger Cecilia Hedfors. De flesta människor känner till 
relationen mellan att sola och hudcancer. Ju mer du 
bränner dig desto större risk är att du får cancer, men 
vanligtvis är vi inte rädda för solen. Kemikalier fungerar 
på ett liknande sätt. När man utsätter sig för olika kemi-
kalier upprepande gånger så ökar risken att få sjukdo-
mar som cancer. Individen ska inte vara rädd, men det 
är ett samhällsproblem. Ingen svensk får i sig mer farliga 
kemikalier än det gränsvärde som är satt. Problemet 
är att vi får i oss cirka 100 ämnen per dag. Vi vet inte 
hur de påverkar oss. De vi vet är att vissa sjukdomar 
har ökat på senare år, såsom cancer, fetma, diabetes, 
fertilitetsproblem m.m.

INTERVJUMETOD 
I intervjun användes verktygen, ”Vilken kemikalie är 
farligast?”. Det är ett diagram (se bild ovan) där olika 
farliga kemikalier placeras ut. Den horisontella skalan 
går från mindre giftigt till mycket giftigt. Den vertikala 
skalan beskriver hur snabbt ett ämne bryts ner i krop-
pen eller naturen. Cecilia Hedfors fick sätta ut de olika 
ämnen i diagrammet och berätta varför. Detta verktyg 
användes som diskussionsunderlag och målet var att få 
en förståelse om det fanns någon särskild kemikalie som 
var extra ”farlig”. Men även för att få en bra överblick 
på de olika farliga kemikalierna som finns i vår miljö. 
Förhoppning var att det skulle hjälpa mig att välja ett 
specifikt ämne för att smalna av mitt projekt. 

Det andra intervjuverktyget ”Svenskarnas miljögiftresa” 
(se appendix sid 94), som användes gick ut på att ta reda 
på vad Sveriges befolkning känner till om miljögifter 
i vår omgivning. I dagsläget finns ingen omfattande 
undersökning om vad vi svenskar har för kännedom om 
farliga kemikalier. 

INTERVJUMATERIAL Vilken kemikalie är farligast? Vilka kunskaper har svenska folket? Material framtaget av mig för denna 
intervju. 
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UTVÄRDERING INTERVJUER

MÅLGRUPP I detta projekt har jag valt att fokusera på vuxna privatpersoner/konsumenter som målgrupp.

Politiskt 
ansvariga

Industri

VILKEN MÅLGRUPP?
I denna komplexa fråga, var kan man påverka mest, 
konsument, politisk eller på en industriell nivå?  Det är 
så klart viktigt att jobba på alla nivåer. Cecilia Hed-
fors på Naturskyddsföreningen anser att med lagstift-
ning kan man göra störst skillnad men det är oerhört 
tungrott. När lagförslag ska ske på EU-nivå kan det ta 
drygt 10 år om inte mer. Samtidigt tycker hon att det är 
viktigt att ge konsumenterna en valmöjlighet innan vi 
fått igenom en lagändring och skapat en giftfri vardag. 
Naturskyddsföreningens mål är att allt som finns i vårt 
samhälle ska vara ofarligt. Det är inte konsumentens 
ansvar att sätta sig in i vilken produkt som är hälsofarlig 
eller inte. De har man varken tid eller ork till. 

Ann Lake, kemist på Beckers, menar att industrin 
känner till problemen kring de farliga kemikalierna, 
och även politikerna. Men konsumenterna har ingen 
aning vad som händer. Det är viktigt att folk får kunskap 
och kan bilda sig en egen uppfattning och inte bara får 
läsa domedagsartiklarna som kommer upp då och då i 
media. 

Konsumenter

Magnus Hedlund har själv övergett tanken på att påver-
ka politiker och industrin. Systemet fungerar inte och 
det är en seg dragkamp mellan dessa två. ”Tala om hur 
vi ska göra istället för att diskutera hur vi inte ska göra.” 
Han tycker att det behövs en nytänkande approach och 
att design och innovation kan hjälpa till för att hitta nya 
infallsvinklar och lösningar.  

En annan väg att gå är att fokusera på designern och 
hur hens påverkan ser ut. Enligt Mia Tapio spelar de val 
som designern i textilbranschen gör när hon väljer tyg 
och knappar väldigt stor roll. Hela 80 % av miljöpåver-
kan avgörs i det beslutet. Även i produkttillverkning 
spelar designers beslut en stor betydelse. 

I denna fråga anser jag att konsumenterna har rätt 
att få veta vad som gömmer sig i deras hem. Med en 
medveten opinion blir det en viktig fråga för politikerna. 
Politiker är folkvalda och ska föra fram de åsikter som 
väljarna tycker är viktigt. Därför tror jag att det är extra 
angeläget att konsumenterna vet vilket experiment de 
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utsätts för. Om inte väljarna har kunskapen och kan 
göra sina röster hörda och trycka på att detta är en 
viktig fråga, då är det inte heller en politiker vill lägga 
sin tid på att driva den. Dessutom är viktig del i detta 
projekt beteende, vilket gör konsument en mer självklar 
väg att gå. En medveten konsument tar även med sin 
kunskap och kritiska tänkande in i sin yrkesroll. 

VILKEN KEMIKALIE ÄR FARLIGAST`?
Britta Hedlund på Naturvårdsverket berättar att det är 
svårt att säga vilken kemikalie som är farligast. Hon tror 
att det stora problemet är när vi har små doser av flera 
olika ämnen i kroppen, den så kallad cocktaileffekten. Vi 
har alla flera hundra främmande ämnen i kroppen. De 
kan samverka och förstärka varandra. Det är något vi 
vet väldigt lite om eftersom det är så svårt att undersöka. 
Antal möjliga kombinationer är närmast oändliga och 
gör att det är i praktiken omöjligt att kartlägga med 
dagens teknik. 

Det man kan titta på är dessa fyra faktorer: 
- När vi får i oss ett farligt ämne
- Hur ofta man får det i sig
- Hur det kommer in i kroppen 
- Hur länge det stannar kvar i kroppen. 

Tidpunkten är en viktig faktor. Särskilt utsatt är män-
niskan som foster, sina första år och under puberteten. 
När kroppen utvecklas är vi extra känsliga. Under 
tidiga veckor då fostret utvecklar organ och andra 
essentiella system kan det räcka med en biljondel av ett 
hormonstörande ämnen för att ge en bestående skada. 

Absolut lättast att få i oss farliga kemikalier är genom 
munnen, det vi äter och dricker. Men även sådant vi 
andas in. Därefter har kemikalier vi har på huden, 
både sådan som vi smörjer in oss med, såsom hudvård-
sprodukter och kosmetika. Men även kläder som ligger 
emot huden hela dagen.  

Frekvensen, hur ofta vi utsätts för ämnet är en annan 
viktig aspekt. Till exempel Bisfenol A, ett hormon-
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störande ämnen som främst används som mjukgörare 
i plast, får vi i oss dagligen från konservburkar, kvitton 
och matlådor. Däremot bryter kroppen ner det snabbt 
på tre dagar. Men eftersom det ständigt fylls på försvin-
ner det inte ur kroppen. 

Persistenta ämnen, det vill säga ämnen som är mycket 
stabila och inte bryts ner i naturen. Ta till exempel 
DDT, ett insektgift som förbjöds på 70-talet i de flesta 
länder, som man fortfarande hittar i bröstmjölk och 
överallt i naturen. Det kommer dröja många, många 
år innan det har försvunnit helt. Sådana ämnen brukar 
även bioackumuleras, det vill säga att de lagras i fet-
tvävnaden och anrikas upp i näringskedjan.

Dessa faktorer gör att det är svårt att säga vad som är 
farligast just för dig.

VAR SKA MAN SOM PRIVATPERSON BÖRJA 
NÅGONSTANS?
Det kan kännas övermäktigt när man inser att farliga 
kemikalier finns överallt i vår omgivning. På hemsidor, 

bloggar och i böcker kan man hitta långa listor med 
råd om hur man ska ta makten tillbaka över sin vardag 
och undvika alla farliga kemikalier. 

Cecilia Hedfors tipsar att man ska börja där det är lät-
tast. ”Börja med maten, köp ekologiskt och ät mindre 
kött. Titta sedan i köket, byt ut plastföremål som utsätts 
för värme, matlådor och köksredskap.” Se att de nya 
produkter man köper är okej och att det man gör sig av 
med tas till vara på rätt sätt som att till exempel sälja 
dem begagnat eller återvinna. Men släng dem inte i 
soporna!

Magnus Hedenmark tror att man ska börja informera 
om några tydliga produkter som konservburkar som 
kan ha en beläggning med Bisfenol A och teflonpannor 
som innehåller Perfluorerande ämnen. När folk väl 
har förstått att det gömmer sig i våra vardagsföremål, 
då har man satt igång en tankeprocess och ett kritiskt 
tänkande. Därefter börjar människor oftast fundera 
vad som mer kan finnas omkring dem.

De produkter som är svårare är de stora sakerna som 

FYRA FAKTORER som påverkar hur farlig en kemikalie är.

- när vi får i oss ett farligt ämne
- hur ofta
- hur det kommer in i kroppen 
- hur länge det stannar kvar i kroppen
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finns i hemmet, soffan som kan innehålla flamskydds-
medel och perfluorerande ämnen, plastgolvet som kan 
innehålla ftalater. Det är statusprylar där folk inte vill 
veta vad de innehåller, saker som man har i 10 år och 
inte så lätt byter ut. Där kan man gå till butiken och 
be att få veta om något ämne från kandidatlistan kan 
hittas i produkten. Lagen säger att du ska få svar inom 
40 dagar. Det är dock svårt att hitta bra elektronikpro-
dukter. 

INRIKTNING
Min inriktning är att fokusera på där vi lättast får i 
oss de farliga kemikalierna, via munnen. Fokus ligger 
på vardagsföremål i köket som är lätta och billiga att 
byta ut för privatpersoner, ett område som flera av 
de sakkunniga personerna rekommenderade. Som 
tidigare sagt kommer målgruppen i detta projekt vara 
privatpersoner som behöver få insikt i detta ämne och 
som jag tror kan göra störst skillnad för att driva denna 
fråga framåt. 
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IDÉGENERERING Efter en brainstormingsession rensas mycket bort och de idéer som kan vara intressanta att 
fortsätta jobba med väljs ut.
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IDÉGENERERING OCH PROTOTYPER

IDÉGENERERING 
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IDÉGENERERING OCH PROTOTYPER 
Projektets process har mestadels följt modellen ovan. Idége-
nerering, när idéer tagits fram och de bra koncepten har sållats 
ut. Därefter har snabba prototyperI och skissmodeller tillverkats 
som senare har testats på användare och andra intressenter. 
Utifrån deras feedback har prototypen utvärderats och förfi-
nats. Förloppet upprepas. 

Denna process har oftast genomförts med en medskapande 
designprocess, även kallat Participatory design. Intressenter har 
varit med under hela processens gång och testat och förbättrat 
prototypen tills en färdig lösning är framtagen. Detta hjälper 
till att skapa mer innovativa koncept och idéer. Deltagarna ges 
även möjligheten att formulera sig annorlunda och detta kan 
ge mer värdefull information än de generella svar som kan 
förekomma under en vanlig intervju.

I Enligt SVIDs (Stiftelsen för svensk industridesign) designordlista är 
en prototyp; ett första exemplar av en produkt som tas fram som mall för en produktion. 
Som tillägg till detta kan en prototyp beskrivas som en testmodell som underlät-
tar förmedling och visualisering av idéer. Där designern kan undersöka och 
pröva olika lösningar och med hjälp av prototypen hitta både brister men även 
fördelar som senare kan vidareutvecklas.

MIN PROCESS Så här har designprocessen överlag sätt ut i detta 
projekt. 
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PROTOTYP  1.

PROTOTYPJAM

KEMIKALIEGLASÖGONEN synliggör kemikalierna 
i ditt hem.

FÄRRE SPERMIER Efter att ha kört platskoppen med kaffe i mikron halveras mängden spermier. 

KLETIGT! Hur känns kemikalier?
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PLASTMUGGAR SOM GESTALTAR OLIKA SJUKDOMAR Infertilitet, missbildning, fetma, cancer är sjukdomar som man kan 
drabbas av från hormonstörande ämnen.

FRÄMMANDE ÄMNEN I BLODET Synliggör de farliga kemikalierna 
från plastredskap som hamnat i blodet och kroppen.

PRATANDE MATLÅDAN berättar för dig när du 
lyfter på locket vilka kemikalier som har avgetts från 
plastlådan när du kört den i mikron. 

PROTOTYPJAM
Som en del i designprocessen samlades en liten 
grupp för att utveckla och brainstorma fram 
idéer och koncept kring farliga kemikalier. Här 
handlar det inte bara om att diskutera kring 
koncept utan att faktiskt bygga prototyper och 
gestalta idéer. Bilderna visar på några proto-
typer som tog projektet på nya vägar. 
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PROTOTYP  2.

INSTAGRAMUTMANINGEN 

UTMANINGEN
För att testa hur sociala medier kan användas på ett rol-
igt sätt för att upplysa och ändra beteende kring farliga 
kemikalier provade jag att göra en Instagramutmaning. 
I 5 dagar lades en utmaning upp varje morgon och 
dagen efter kom en kort info om ämnet, var det finns 
och hur man kan undvika det.  Deltagarna hade totalt 
en vecka på sig att klara av alla utmaningar. Vissa av 
utmaningarna var mer åt de informativa hållet medan 
andra var aktivt steg till att förändra beteende. Till ex-
empel i den först utmaningen uppmanades man att fota 
och instagrama något som innehöll Bisfenol A som man 
kommer i kontakt med under dagen. Detta ledde till att 
deltagarna själv fick söka upp information kring ämnet 
för att hitta rätta saker att fota. I den tredje utmaningen 
var uppgiften att köpa en obesprutad frukt eller grönsak. 
Där var tanken att deltagarna skulle reflektera över vad 
ekologiska varor innebär och ta ett första steg till att 
köpa en ekologisk vara.
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har privata profiler kunde de inte se vad de andra hade 
lagt upp för bilder, vilket var tanken i början. Ett förslag 
var ett använda Twitter istället där det inte finns några 
stängda konton.

Som en liten morot fick alla som klarat av alla utmanin-
garna ett ekologiskt cerat tillverkat av Ann Lake och 
mig. (Prototyp nr 6.) Att ge ett pris är ett beteendetrick 
för att få fler att klara av alla utmaningarna. De flesta 
hävdade dock att de inte gjorde utmaningen på grund 
av priset, men det är svårt att säga då det inte fanns 
något att jämföra med. I efterhand inser jag att det 
troligen skulle ha gett större utfall ifall jag använde en 
annan beteendemetod.  Folk som visade intresse av att 
vara med på utmaningen hade fått läppbalsamet direkt. 
Detta hade fått effekten att folk skulle känna sig skyldiga 
att genomföra utmaningen.

UTVÄRDERING
Av mina 73 följare klarade tio personer av alla utmanin-
garna. 16 stycken har varit med och testat någon. Cirka 
hälften av mina följare har uppmärksammat utmanin-
gen med kommentarer eller likes. 

De flesta reaktioner jag har fått är att det har varit 
informativt på ett roligt sätt och alla deltagare har lärt 
sig något nytt. Några som gjorde utmaningen kände sig 
pressade att vara med för att hjälpa mig i min master, 
medan andra gjorde det av ett intresse för miljö. De fles-
ta som mottog utmaningen positivt hade redan hade lite 
kunskap om ämnet. Som Cecilia Hedfors på Natursky-
ddsförening nämnde, så når man ut till dem som redan 
har ett intresse. Det är svårt att nå de som inte har och 
samma sak gäller här. 

Av de personer som inte gjorde utmaningarna var den 
vanligaste anledningen att de inte hade tid. Många 
tyckte ändå det var ett intressant och viktigt ämne som 
de vill veta mer om och hade läst några av informa-
tionsdelarna. Av de som hade missat utmaningen helt 
och hållet berodde på att de använde Instagram väldigt 
sällan eller så hade de ett så stort flöde att utmaningen 
försvann i all annan information. Några personer hade 
ett specifikt mål med sitt konto och ville inte lägga vad 
som helst i sitt flöde. 

En lärdom var att på grund av de flesta av mina följare 

“Jag tycker #kemikaliekoll 
#utmaningen har varit både 
lärorik, informativ och en riktig 
ögonöppnare för vad som omger 
oss. Skrämmande att det finns 
så mycket      omkring oss!”

DELTAGARE I UTMANINGEN Denna grafik visar uppdelningen av hur många av mina 
instagramföljare som deltog i utmaningen. 

10 personer klarade hela 
utmaningen

6 personer deltog i några 
utmaningar

Hälften av alla följare uppmärksamade 
utmaningen med komentarer och likes.

“Roligt! 
Lärorikt!”

“Jag vill vara med, men 

jag tror inte jag hinner”
2/3 av instagramföljarna 
deltog inte. 

“Jag missade utmaningen, 
för jag har så stort flöde.”
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Anta utmaningen och få koll 
på kemikalierna i din vardag!

Utmaning!!
Kemikaliekoll

Fota och instagrama 
något som (troligtvis) 
innehåller  Bisfenol A, som 
du kommer i kontakt med 
under dagen.  
Tagga med #kemikaliekoll 

Utmaning 1.

Här är kan du se några  saker som vi har i vår 
omgivning som innehåller 
Bisfenol A.

Bisfenol A

Utmaning 2.
GISSA MILJÖGIFTET!  
Kommentera under bilden 
vad du tror det kan vara. 
Här kommer 7 ledtrådar:   

   

Rätt svar är:

PFOA PFOS

PFAS PFAA PTFE

Utmaning 3.
Köp en  “obesprutad”  
frukt eller grönsak.  

Instagrama en bild och  tagga med #kemikaliekoll  

“Dirty dozen”
De 12 kemikalierikaste 
grönsakerna och frukterna 
som man främst bör köpa 
ekologiska.  

   

INLÄGG FRÅN UTMANINGEN De fem olika utmaningarna som deltagarna hade en vecka på sig att klara. Svar från deltagare och 
ytterligare inlägg finns att se i appendix sid 96-99 
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Utmaning 4.
SPANA I BADRUMSSKÅPET! 
Leta efter dessa ämnen:
 - Triclosan
 - Sodium lauryl sulfate
 - Zink pyrithione 

   

Utmaning 5.
TA EN TITT I STÄDSKÅPET! 
Vad är ditt nästa steg för att  
bli kvitt något miljöfarligt och  
gå mot något snällare i städ-
ningsväg? 

Instagrama en bild! 
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PROTOTYP  3.

LJUDLIG PÅMINNELSE I AFFÄREN

PLAST + 
LIVSMEDEL
= DÅLIG IDÉ 

TA DET SÄKRA 
FÖRE DET 
OSÄKRA, 

VÄLJ ETT ANNAT 
MATERIAL!

Plast kan innehålla hormonstörande 
ämen som Bisfenol A. När plasten 
upphettas släpper den ifrån sig 
farliga ämnen snabbare. 

#KEMIKALIKOLL

#KEMIKALIKOLL

Bisfenol A är hormonstörande och kan 
påverka människans fortplantningsförmåga, 
störa hjärnans utveckling och ge ökad 
känslighet för bröstcancer.

SHOPPINGÖGONBLICKET 
Denna prototyp undersöker om det går att direkt 
informera och uppmuntra människor i själva shop-
pingögonblicket att välja en produkt gjort i ett säkert 
material. Prototypen består av en trådlös högtalare och 
två skyltar. På den ena skylten utformad som en röd 
stopphand står att plast och mat är en dålig kombina-
tion. På den andra skylten utformad som en grön pil in-
formerar att detta är ett bättre val och en kort informa-
tion varför. Dessa skyltar ska placeras vid en lunchlåda i 
plast och en i glas eller metall. Den trådlösa högtalaren 
ska gömmas i närheten. Om personen väljer lunchlådan 
i plast spelas ett negativt ljud upp i den stund hen tar i 
lådan. Däremot om personen väljer lådan i glas spelas 
en applåd av den trådlösa högtalaren. 

Tyvärr fanns det ingen möjlighet att prova ut proto-
typen i affären. I den första Claes Olsson butiken gavs 
ett nej från butikschefen och en hänvisning till huvud-
kontoret vid förfrågan att få utföra en halvtimmes test. I 
den andra butiken cirkulerade för många butiksbiträden 
för att prototypen skulle kunna testas i smyg. För att inte 
förlora för mycket tid för att hitta en passande försöks-
butik gjordes en kort film som beskrev hur det skulle 

PLAST + 
LIVSMEDEL
= DÅLIG IDÉ 

TA DET SÄKRA 
FÖRE DET 
OSÄKRA, 

VÄLJ ETT ANNAT 
MATERIAL!

Plast kan innehålla hormonstörande 
ämen som Bisfenol A. När plasten 
upphettas släpper den ifrån sig 
farliga ämnen snabbare. 

#KEMIKALIKOLL

#KEMIKALIKOLL

Bisfenol A är hormonstörande och kan 
påverka människans fortplantningsförmåga, 
störa hjärnans utveckling och ge ökad 
känslighet för bröstcancer.

APPLÅD!
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kunna ha gått till. Denna film visades upp för några 
människor att diskutera hur prototypen skulle kunna ha 
upplevts. 

UTVÄRDERING 
I kemikaliefrågan kan konsumenten påverka mest med 
sin konsumentkraft. Genom att försöka påverka och 
påminna i affären där detta val sker kan kunden få en 
direkt feedback på sin handling. Men risken är att de 
människor som inte har någon kunskap om kemikaliep-
roblemet känner sig dumma när de inte förstår ljudfeed-
backen från högtalaren. 

I en rapport från Naturvårdsverket som undersöker hur 
nudging kan påverka hållbara beteenden säger att för 
att uppnå ett bra resultat bör nudging inte tillämpas på 
platser där det finns motverkande marknadsföring. I 
en kontrollerad miljö som offentliga platser som till ex-
empel skolmatsalar och Systembolaget kan hela miljön 

utformas för att uppnå målet, däremot är det svårare på 
privata platser där det finns mycket olika information 
som kan pocka på konsumenternas uppmärksamhet.I I 
detta fall på stormarknader och butiker med inriktning 
mot köksprodukter finns det risk att den önskade effe-
kten uteblir. Med denna kunskap beslutades att denna 
prototyp inte var rätt väg att gå. 

I Heiskanen, Eva, Lehner Matthias & Mont, Oksana   
(2014) Nudging, ett verktyg för hållbara beteenden? rapport 6642 
Naturvårdsverket.)

BUU!!

LUNCHLÅDA När personen sträcker sig för att ta lådan spelas ett positivt eller negativ ljud upp för att påverka kunden att välja 
lunchlådan i plast.
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PROTOTYP  4.

KEMIKALIEKÖKET

Förslag på detta var material som ändrar färg i värme, 
uv-ljus, genom att få olika perspektiv i rummet, skala av 
lager, symboler och material som känns läskiga att ta på. 

UTVÄRDERING
Testpersonerna upplevde kemikalieköket som kul och 
lärorikt. För att illustrera farliga kemikalier valdes till 
sist uv-ljuset som kunde hållas dold och var effektful 
när prickar/symbolerna trädde fram. Lite olika prickar, 
fläckar och farosymboler prövades, men det framgick 
att det behövdes en symbol för att ge ett tydligt budskap, 
kanske i kombination med prickar. Något som också 
visade sig när personer fick prova på köket var att det 
var mycket viktigt att ge information på ett så koncist 
och informativt sätt som möjligt. En eller två meningar 
högst. En annan utmaning var även vilken information 
som skulle få besökaren att reagera och ge en tankestäl-
lare kring kemikalier. Det var också viktigt att det fanns 
ett bra alternativ till köksprodukten, så att personen 
skulle kunna känna att det här kan jag byta ut i mitt kök 
på ett lätt sätt. 

BÖRJA KEMIKALIERENSA I KÖKET
Utifrån intervjuerna framkom att en bra plats att starta 
sin kemikalierensning som privatperson är i köket. Ce-
cilia Hedfors från Naturskyddsföreningen talade för att 
det är både billigt och enkelt att byta ut köksprodukter 
och mat. Magnus Hedenmark, toxikolog, menade på 
att när människor har förstått att det gömmer sig i våra 
vanligaste vardagsföremål, blir vi mer kritiska på vilka 
fler platser farliga kemikalier kan finnas. Det ger även 
en tydlig förståelse för hur kemikalierna kommer in i 
kroppen.

Kemikaliekökets syfte är att ge besökaren information 
om de dolda kemikalier i köket och därefter erbjuda hen 
att undersöka några olika produkter för att se vilka som 
innehåller farliga kemikalier och vilka produkter som är 
ett bättre alternativ att välja. Det är ett interaktivt kök 
där besökaren får gissa, uppleva och bli medvetna om 
de farliga kemikalierna runt omkring oss.

I den här prototypen testades även hur de osynliga ke-
mikalier kan illustreras och hur det skulle kunna kännas. 
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TEST AV KÖKSPROTOTYP Några olika personer testade och utvärderade kemikalieköket. 
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PROTOTYPER  1. ”Jag innehåller 300 farliga kemikalier”-stämpel. 2. Klistermärke att sätta på sina kläder. 3. Personlig ingredienslista som 
sammanställs utifrån personens matvanor. 

1. 

2. 1. 
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Har du ätit mat de senaste 3 
dagarna från konservburkar?

  Ja     Nej

Har du ätit mat som stekts i en 
teflonpanna de senaste året ?

  Ja     Nej

Sammanställ din personliga 
ingredienslista här

Kajsa Jacobson

Ingredienser:
Syre, Kol, Väte, Kväve, Fosfor, Kalcium..

Kan finnas spår av:
Hormonstörande ämnen,Teflon, 
bekämpningsmedel!!

Förvaring: Under ett varmt duntäcke

Vikt: 60 kg

Bäst före: 25

UTVÄRDERING
Stämpeln upplevdes som mest effektful av de personer 
som testade den men även lite läskig. Den hade även 
starkast koppling till kroppen av det tre olika prototyper-
na. Samtidigt kan man troligtvis säga att man innehåller 
301 kemkalier efter att ha stämplat sig på handen. 
Eftersom det kan vara svårt att hitta ett kemikaliesäkert 
bläck som sitter fast och inte kletar av sig. I jämförelse 
med klistermärket skulle stämpeln sitta kvar längre på 
kroppen och påminna personen och människor i dess 
omgivning om budskapet under en längre period. Ingre-
dienslistan uppfattades som rolig, men möjligtvis svår att 
genomföra tekniskt och den tar lite tid att genomföra. 

PROTOTYP  5.

KOPPLING TILL KROPPEN

Jag innehåller 
hormonstörande 

ämnen 

Jag innehåller 
300 st farliga 

kemiklaler

3. 

1. 

2. 

KEMIKALIER I KROPPEN
Syftet med denna prototyp är att man ska förstå att 
främmande ämnen finns i den egna kroppen. Antingen 
får personen en stämpel på handen (1), eller ett klister-
märke att sätta på kläderna (2), som informerar att det 
finns 300 farliga kemikalier i kroppen som inte ska vara 
där. Ytterligare ett alternativ är en personlig ingredi-
enslista (3) på vilka kemikalier som kan finnas i just din 
kropp. Personen får svara på vad hen har ätit och hur 
maten har tillagats i ett frågeformulär och därefter skrivs 
det ut ett personligt kvitto. 
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UTVÄRDERING PROTOTYPER
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UTVÄRDERING
Det mest självklara valet var att fortsätta med kemika-
lieköket. Personer som testade köket upplevde det som 
roligt och givande. Det skapade en upplevelse och en 
förståelse för kemikalier och vilka produkter de finns i. 
Att själv få undersöka och gissa bland de olika produk-
terna stärker informationen och möjlighet till beteen-
deförändring hos personen.
Frågan var i vilken kontext den skulle bli synlig för 
privatpersoner. En utställning med rätt arrangör i 
ryggen skulle kunna nå ut till många människor. Med en 
utställning kan jag även knyta ihop några av de andra 
prototyperna och anpassa till samma koncept. De pro-
totyper som jag valde att ta vidare och utveckla är ”En 
koppling till kroppen” och ”Instagramutmaningen”. 
Några av de idéer och prototyper som valdes bort går 
att läsa om i appendix. 
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UTSTÄLLNINGSKONCEPT

UTVECKLING AV UTSTÄLLNINGEN
Alla de olika utställningsdelarna testades av ett flertal 
personer och utvärderades och förbättrades efter dessa 
försök. En grafisk design togs fram som symboler och 
stämpeln uttryck anpassades efter. Instagramutmanin-
gen omvandlades till en mer fysisk utmaning på plats. 
Utformningen och designen på utställningsdelarna togs 
fram, proportioner av de olika delarna tejpades upp på 
väggen för att få en uppskattning om storleksförhålland-
en, och färgsättningar testades på olika delar.

Utöver stämpeln och kemikalieköket behövdes också en 
del där besökaren känner att hen kan påverka. Eftersom 
en stor del av hur mycket kemikalier som finns i våra 
produkter styrs av lagstiftning var det viktigt att få poli-
tikerna att förstå att väljarna tycker detta är en viktig 
fråga. I den här delen används de sociala medierna som 
ett sätt att göra sin åsikt hörd och att sprida den mellan 
människor.  
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VAL AV KEMIKALIER I KÖKET

KEMIKALIER I KÖKET
Med hjälp av Erik Gravefors på Kemikalieinspektion 
urskiljdes de viktigaste områdena med produkter och 
material i köket som kan innehålla farliga kemikalier 
(se bild till höger). Men det var även viktigt att ta reda 
på hur kunskapen om farliga kemikalier i köksproduk-
ter såg ut hos allmänheten. Därför fick några personer 
berätta vilka köksprodukter de kände till att de fanns 
farliga kemikalier i och hur man undvek dem.

Till slut valdes 4 köksprodukter ut från vardera 
ämnesgrupp:

- Teflonpannor vars beläggning innehåller perfluore-
rande ämnen
- Köksredskap och matlådor i plast som vid up-
pvärmning kan läcka farliga kemikalier
- Vindruvor besprutade med bekämpningsmedel
- Konservburken vars insida innehåller Bisfenol A
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SLUTKONCEPT

SYNLIGÖRA FARLIGA KEMIKALIER I 
KÖKET
Detta projekt handlar om att synligöra de farliga 
kemikalierna som finns i vår vardag, med fokus på de 
kemikalier i köksprodukter som kommer i kontakt med 
maten. Som nämndes tidigare är det lättast att få i oss 
farliga kemikalier via munnen, med det vi äter och 
dricker. Dessutom är det en tydlig koppling för männi-
skor att förstå hur de farliga ämnena kommer rakt in i 
kroppen. 

I kemikaliefrågan anser jag att det är viktigast med att 
ge folk en förståelse om ämnet och visa att på farliga 
kemikalier finns i några produkter, för att människor sen 
ska kunna dra egna slutsatser om vart mer i hemmet 
och andra produkter vi kan hitta dem i. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN SOM 
AVSÄNDARE 
Avsändarens trovärdighet är ännu ett betydelsefullt 
element för en lyckad attitydförändring. (fotnot!1) Både 
för att sätta projekt i ett större sammanhang och ge 
det en trovärdighet valdes Naturskyddsföreningen som 
avsändare till detta koncept. Det är en gammal och stor 
aktör i Sverige inom miljöområdet och jobbar både med 
att få ut information till konsumenter men även genom 
att påverka politiker för att få igenom lagförslag.  Till 
exempel har de fått stort genomslag med sina kampan-
jer som ”Byt till eko” och ”Anti scampi”. De har även 
bidragit till att ta bort triclosan från tandkräm och fosfat 
från tvättmedel. Under mitt första möte fick jag reda på 
att de planerar att dra igång en kampanj om kemikalier 
under 2016. Men eftersom det ligger en bit in i framtid-
en är mycket fortfarande obestämt. Detta projekt är ett 
förslag till Naturskyddsföreningen hur det kan på nya 
sätt nå ut med information till allmänheten och för att 
få upp kemikaliefrågan på regeringens agenda. Eftersom 
denna insikt om avsändare kom fram sent i projektet 
har inte ett samarbete inletts utan jag har fått råd och 
reflektioner under två möten på mitt projekt. 

Jag har även övervägt hur liknande miljöaktörer i Sver-
ige skulle fungera som avsändare i Sverige. Två som jag 
har reflekterat över är Världsnaturfonden och Green-
peace som även de är stora i Sverige. Men Greenpeace 
skulle antagligen ge ett för aktivistiskt intryck. Med 
tanke på att Naturskyddsförening har lyckats genom-
föra flera lyckade kampanjer kopplat till miljögifter och 

har funnits i över 100 år i Sverige så tror jag de är bäst 
lämpade. 

MÅLGRUPP:
Målgruppen är vuxna människor, privatpersoner. 

UTSTÄLLNING
Mitt förslag är en utställning där besökaren får inter-
agera, uppleva och informeras om helheten av kemi-
kaliproblemet. Utställningen ska kunna turnera runt på 
olika platser i Sverige. 

OLIKA DELAR I UTSTÄLLNINGEN
Del 1.
Denna del går ut på att få besökaren att uppleva kemi-
kalierna i kroppen och produkterna omkring oss och 
därmed ge dem insikt genom interaktion.
Studier har visat att genom upplevelse och interaktion 
kan människor öka sin förståelse för olika beteende mö-
jligheter och få en positiv attityd till det hållbara beteen-
det. Dessutom kan en längre kontinuitet i beteendet ses.I 
- Kemikalieköket
- Stämpel

Del 2.
Jag kan påverka! Det är viktigt att människor känner att 
det har makt att förändra. En sådan känsla bidrar till en 
ökad motivation till att göra en faktisk handling.II

- Påverka en politiker
- Utmaning

Del 3.
Här får besökaren grundläggande information, tips och 
var man kan hitta ytterligare fördjupad information 
- Broschyr och social media. 
- Informationsfilm

KONSTFACKS VÅRUTSTÄLLNING
Eftersom jag har tillgång till en välbesökt plattform för 
allmänheten, Konstfacks vårutställning som drog 16 000 
besökare år 2012III, är planen att utställningen kommer 
att testas där. Detta projekt är en prototyp under utveck-
ling som Naturskyddsföreningen kan jobba vidare med. 
Slutdiskussion och utvärdering kommer att göras efter 
utställningen. 

I Lidman och Renström (2011)
II Lidman och Renström (2011)
III Konstfacks årsredovisning 2012, s 12.
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SYFTE

Stämpel

Obehag, nyfiken, roligt

“Hur hamnade de här ämenen i 
min kropp? “

“Kan de skada mig?”

Visa på att främmande ämnen 
finns i kroppen. 

Får kort information om kemiklier 
i köket och hur de kan påverka 
kroppen negativt.

Visar på bra alternativ.

Hjälper att besökaren att göra en 
konkret handling

Får mer information och visar 
var människor kan hitta ytterlig-
are informationskällor.

Ge olika informatiosalternativ 
som passar olika människor.Ger ett verktyg till besökaren 

att säga sin åsikt och påverka 
en politker.

Nyfiken, överaskad, obehag

“Om det finns i dessa produkter, var 
mer i hemmet kan de finnas?”

“Oj, jag måste nog byta ut lite saker!”

Överkomligt , roligt, utmanande, 
betydelsefullt 

“Jag kan göra något litet idag.”

“Jag kan påverka”

Förstår komplexiteten i 
kemikaliefrågan.

Kemikalieköket

Utmanings broschyr

Postar bild
Påverka en politiker

mer information

twitter/instagram

hemsida

Informationsfilm

Teflon

Teflonpanna / Gjutjärnspanna

Lunchlåda i plast / i glas
Redskap i plast /i trä, metall

Metallkonservburk / Tetra

Ej ekologiska vindruvor / Ekologiska vindruvor

BPA

Bekämpingsmedel

UNDER EFTER

FLÖDE Med hjälp av en Customer journey map undersökes hur flödet i utställningen skulle gå till och syftet för de olika utställningsdelarna.

“Aha” 

“Det här var ett större 
problem än vad jag trodde”

Hormonstörande ämnen

Bra val / Dåligt val

Postar bild

Infomrerad, trygg, 

“Det här kontot ska jag följa och 
hålla mig uppdaterrad.”



DEL 1. UPPLEVA KEMIKALIERNA I KROPPEN OCH 
PRODUKTERNA Insikt genom interaktion och upplevelse.
- Kemikalieköket
- Stämpel
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UTSTÄLLNINGEN  #KEMIKALIEKOLL

DEL 2. JAG KAN PÅVERKA Känslan av att ha kunna förändra.
- Påverka en politiker
- Utmaning (ej med på bild)

DEL 3. INFORMATION Få grundläggande information, tips och 
var man kan läsa mer. 
- Broschyr och social media. (ej med på bild)
- Informationsfilm
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 DEL 1

KEMIKALIEKÖKET

KEMIKALIEKÖKET
Kemikalieköket är en interaktiv miljö där besökaren 
får upptäcka de dolda farorna som gömmer sig i köket. 
Besökaren bjuds in till att undersöka några olika pro-
dukter som är vanliga i köket som kan innehålla farliga 
kemikalier. En av produkterna är konservburken i metall 
vars epoxyinsida kan innehålla Bisfenol A som är hor-
monstörande. Bredvid den visas ett bra alternativ, vilket 
är tetraförpackningen. Med hjälp av uv-färg kommer 
besökaren kunna undersöka vilket av det två alterna-
tiven som är bra eller dåligt. På varje produkt finns en 
symbol som talar om man ska undvika produkten eller 
inte. Till varje produktpar finns det information hur 
detta ämne påverkar kroppen och varför man ska välja 
ett annat material. Andra föremål som finns att testas 
i köket är teflonpannan/gjutjärnspannan, plastlådan/
glaslådan, plastköksredskapet/träköksredskapet, dru-
vor/ekologiska druvor.

UTVÄRDERING
Köket fungerade bra och var den del som attraherade 
flest besökare av utställningens olika delar. Besökarna 
förstod hur de skulle testa produkterna och stannade 
upp och läste informationen på affischerna. Besökare i 
grupp började ofta diskutera och berätta för varandra 
vad de visste om de olika sakerna i köket.

När jag fanns på plats i utställningen var det många som 
vill veta mer och hade frågor kring de olika produkter-
na. När de besökande väl börjat fråga om en produkt så 
vill de flesta gärna veta mer om de andra produkterna 
i köket. Dessa samtal ledde ofta vidare in på personliga 
upplevelser, andra miljöproblem och även hur man an-
vände köksprodukter i sitt kök. En kvinna berättade att 
hon alltid nös efter hon hade druckit ett glas vin, men 
efter hon hade börjat med ekoligiska viner brukade det 
inte inträffa längre. 
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UNDERSÖK FÖRPACKNINGEN!   1. Här ges en kort information om en farlig kemikalie som kan komma i kontakt med vår mat.  
2. Vilken av de två förpackningar innehåller detta ämne?  3. Undersök under lampan i testzonen! Hjärtat som framträder berättar att detta är ett bra 
val. Den arga kemikaliesymbolen visar på att här ska man se upp.

1. 

3. 

2. 
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UTVÄRDERING FORTS.
Ett par berättade att de precis varit i Malaysia där plast var på 
högsta mode och ansågs väldigt exklusivt. En äldre man berät-
tade att han återvann små glasburkar som han köpte getost i för 
att lägga in rester i kylen. Köket öppnade upp för många olika 
samtal.

Det var väldigt blandat hur mycket kunskap olika människor 
hade om kemikalier i köket. Nästan alla besökare som jag 
pratade med kände till bekämpningsmedel i druvorna och att 
ekoligiska druvor är ett bättre alternativ. Druvorna var främst 
med för att människor skulle kunna gissa rätt på en del och 
känna sig duktiga och smarta. Många hade en aning om att 
plast var dåligt men inte varför och under vilka omständigheter. 
En stor andel besökare hade ingen aning om vad det fanns för 
ämnen i konservburken och teflonpannan. Många av den lite 
äldre generationen var medvetna om att man skulle undvika 
teflon vilket väldigt få under 40 år kände till.
 
En stor grupp besökare kände ändå till problemen i alla fyra 
produkter. För dessa välutbildade besökare hade det varit en 
fördel om det fanns ytterligare några produkter på hyllan inom 
samma kemikaliekategori. Trots detta är det viktigt att bli på-
mind om problemet och varför man väljer bort en viss produkt. 
Vissa som kände till att det fanns ett farligt ämne hade ändå 
inte gjort något åt det.
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 DEL 1

STÄMPEL
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STÄMPEL
Syftet med denna del är att besökaren ska förstå att främmande 
ämnen finns i sin egen kropp. Avsikten är även att detta är något 
man tar med sig ifrån utställningen. Den kan också fungera som 
något som sprider utställningen och skapar ett samtalsämne 
med andra personer som besökaren träffar på. Den grafiska 
utformningen går igen i den missnöjda kemikaliesymbolen. 

UTVÄRDERING
UTVÄRDERING
Stämpeln var populär bland de yngre besökarna. En liten kille 
på 6 år stämplade sig skrattande både på pannan, kinderna och 
armarna. Denna del var den enda som var i en barnvänlig höjd 
vilket kan vara en förklaring till populariteten.
 
Denna del behövdes att jag som utställningsarbetare till viss del 
erbjöd att stämpla vid inträde. Troligtvis berodde detta på att 
utställningen inte hade någon given entré utan stod mitt i ett rum 
med andra utställda objekt.
 
Frågan är också om stämpeln var tillräckligt tydlig och stark i sitt 
budskap. Den tidigare prototypen med döskallesymbolen fick 
folk att verkligen haja till. Trots varningstriangel kan den ha varit 
något för snäll.
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 DEL 2

PÅVERKA EN POLITIKER



67

PÅVERKA EN POLITIKER
Med denna del är syftet att ge ett verktyg till allmänhet-
en att enkelt säga sin åsikt till en politiker för att visa på 
att kemikaliefrågan är viktig för väljaren. Det fungerar 
som en visuell namnunderskrift. Besökaren fotar sig 
under en pratbubbla och lägger upp bilden med Insta-
gram eller Twitter. I kommentarsfältet skriver besökaren 
sedan in namnet på en utvald politiker, som till exempel 
miljöministern @asaromson, och även kampanjens 
hashtag #kemikalikoll. Med dessa taggar skickas bilden 
direkt till miljöministerns konto och det går även att gå 
in och se andras bilder under kampanjens hashtag.

UTVÄRDERING
De besökare som deltog i denna del tyckte att det var 
kul och bra idé. En person som deltog i uttryckte ”Nu 
har jag fått ett lite bättre samvete idag”. Men denna del 
krävde att jag som arbetade i utställningen förklarade 
och uppmuntrade besökaren att vara med och skicka 
en åsikt till en politiker. Det var bara några få personer 
som fotade sig själva och la upp på sociala medier. Men 
på grund av att det inte går att se bilder från privata 
Instagramkonton är det svårt att veta i hur många som 
faktiskt skickade iväg bilder utan att bli guidade och 
uppmuntrade. 

SKICKA DIN ÅSIKT TILL EN POLITIKER! 1. Välja en av 
pratbubblorna. 2. Fota en bild på dig själv. 3. Lägg upp bilden med 
Instagram eller Twitter och skriv den utvalda politikerns namn för att 
skicka direkt till hen. 

1. 

2. 

3. 



VI TYCKER KEMIKALEFRÅGAN ÄR VIKTIG!  Ett urval av medverkande i “Påverka en politiker”
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SVAR FRÅN POLITIKER Här är den respons på de skickade bilderna från några av politikerna via sociala media.  
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UTVÄRDERING FORTS.
Av de besökare som deltog i ”Påverka en politiker” 
föredrog två tredjedelar att bli upplagda med #kemika-
liekoll-kontot. Troligen både för enkelhetens skull och 
möjligtvis för anonymitet. Totalt skickades 35 bilder iväg 
till politikerna vilket var sämre än väntat.

Den pratbubbla där man själv fick skriva i sin åsikt var 
knappt använd, vilket var väntat. Avsikten för att ha 
med den var för att människor skulle känna att de hade 
möjlighet att säga sin egen åsikt, trots att de ändå valde 
den enkla vägen och tog en förskriven pratbubbla. 

Det märktes tydligt att sociala medier är en direkt-
kanal till våra politiker och att det är på Twitter många 
politiker är aktiva. Det kom Snabbt ett svar från Jytte 
Guteland som är en europaparlamentariker och leda-
mot i miljöutskottet ENVI om folkhälsa, miljö och livs-
medelssäkerhet. Hon twittrade tillbaka ”@kemikaliekoll 
det vill jag! Ska göra allt jag kan.” Kristina Yngwe, riks-
dagsledamot från Centerpartiet svarade även hon och 
undrade när och var hon kunde titta på utställningen. 
Folkparitets miljötalesperson Fredrik Malm retweetade 
ett av inläggen i sitt flöde. Mathilda Ernkrans, mil-
jötalesperson för Socialdemokraterna, favoritmarkerade 
två tweets. Jens Holm från vänsterpartiet kom dessutom 
förbi utställningen. Hans åsikt var att för att verkligen 
nå fram till politiker var det viktigt att använda flera 
kommunikationsvägar samtidigt. Till exempel genom 
att ringa, demonstrera eller mejla för att på bästa sätt 
fånga deras uppmärksamhet. 
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 DEL 2 &3

UTMANING!

UTMANING
I denna del får besökaren en konkret utmaning kopplat 
till de saker som hen har lärt sig i köket. Det är lätt 
att få många goda råd och tips men svårt att veta var 
man ska börja någonstans. Som ett första förslag var 
här att ha ett utmaningshjul, som ett tombolahjul där 
besökaren får en slumpad utmaning.  Detta finns att 
läsa om i appendix sid 95. Men tiden räckte inte till att 
färdigställa denna del och istället blev det fyra stycken 
utmaningsbroschyrer som besökaren kan ta med hem. 
På framsidan finns en utmaning kopplad till de olika 

köksprodukterna i kemikalieköket och inuti finns det en 
sammanfattad information om de farliga kemikalierna 
som kan dyka upp i köket och vad man kan välja istället. 
Här finns även förslag på hemsidor och böcker där man 
kan fördjupa sina kunskaper. 

”Välj tetrapack istället för en 
konservburk nästa gång du 
handlar!”
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 DEL 3

SOCIAL MEDIA

INSTAGRAM OCH TWITTER
För att utställning ska kunna spridas och besökaren ska 
kunna få ytterligare information om farliga kemikalier 
startades ett Instagram- och Twittterkonto med namnet 
#kemikaliekoll. Besökaren ska kunna följa kontona och 
få en kontinuerlig och lagom dos information även efter 
utställningen. Som till exempel genom enkla kemikalies-
marta tips och råd för vardagen. Dessa konton användes 
även till ”Påverka en politiker”-delen.  



74

 DEL 3

INFORMATIONSFILM
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COCKTAILEFFEKTEN
Från Naturskyddsföreningen lånades filmen ”Cock-
taileffekten”, en kortfilm på cirka 1,5 minuter som 
sammanfattar problematiken med kemikalier i vår 
vardag på ett mycket lätttillgängligt sätt. Hörlurarnas 
utformning är både för att bjuda in besökaren till att 
vilja hålla i hörlurarna för att börja lyssna, men även 
med vetskapen att vissa människor tycker hörlurar på 
en utställning är lite för intimt och äckligt, och kanske 
därför väljer att hoppa över den delen. 
  

UTVÄRDERING
Filmen smälte in bra med den övriga utställningen, 
både utseendemässigt och med en lagom nivå på 
informationen. Men självklart hade en likvärdig film 
kunnat användas, det viktigaste var att ge besökaren 
ett helhetsperspektiv på kemikalieproblematiken. 
Filmen spelade även en viktig roll när det inte fanns 
en person på plats i utställningen som kunde ge mer 
information och svar på frågor. 
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UTFORMNING

UTSTÄLLNINGENS DELAR
Alla utställningsdelarna går lätt att plocka isär och pack-
as ihop till ett platt paket. De olika delarna sitter ihop 
med vingmuttrar och gängad skruv. Ingen av delarna är 
beroende av väggar och kan lätt anpassas till olika rum. 
Det enda som kan behöva anpassas till den nya utställn-
ingsplatsen och som även är svårt att förutsäga är sladd-
arna för el. Därav valet att göra sladdarna synliga med 
matchande neonfärg istället för att försöka dölja dem.

Hjulen och vingmuttrarna ger utställningen ett uttryck 
att den är flyttbar och snart ska vidare till nästa ställe.  
Obehandlat trä är valt för att ge utställningen en mil-
jövänlig känsla och för att undvika onödiga kemikalier 
som kan hittas i färg. 
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GRAFISK DESIGN
Den grafiska designen har tagits fram av Sissela Jensen 
och Elisabeth Rafstedt. Målet har varit att ge en 
välkomnande känsla, väcka nyfikenhet och ge tydlig 
information. Färgskalan har valts utifrån ”fint men 
farligt”, med inspiration från naturen som använder sig 
av starka färger för att locka till sig byten. Även med 
tanke att det måste ge bra kontrast mot trä. En annan 
viktig aspekt var att text och illustration på köksaffis-
cherna skulle vara samspelta och inte separata.

För ”undvik” och ”bra val”-symbolerna har inspiration 

tagits från de interjuver där personer fick rita hur ett 
miljögift ser ut. De kantiga formerna går igen i flera 
teckningar och även hur en ”kemikaliefigur” kniper 
ihop ögonen. Positiva och negativa ansiktsutryck har 
visat sig att påverka människor till att följa ett önskat 
beteende.I

De hängande affischerna i köket har screentrycks på trä 
medan den övriga information har sprayats på plywood-
en med hjälp av mallar. 

I Lidman och Renström (2011). s 50.



X
KONSTFACK

AHA!

78

REFLEKTION UTSTÄLLNING

UTVÄRDERING UTSTÄLLNING
Över lag gick utställningen bra. Många besökare tyckte 
att det var ett mycket viktigt ämne att uppmärksamma 
och var intresserade att lära sig mer. Framför allt köket 
fungerade precis som det skulle, besökarna interagerade 
med köket och det skapade samtal och diskussioner 
människor emellan.
 
En framtida förbättring i köket hade varit att ge mer 
information kopplat till de olika produkterna så att in-
tresserade människor kunde få mer information utan att 
ha mig där. En annan förbättring skulle kunna vara att 
lägga till fler produkter inom samma kemikaliekategori 
såsom till exempel teflonbakplåtspapper och mikropop-
corn-förpackningar under perfluorerande ämnen.
 
”Påverka en politiker” delen gick sämre än väntat och 
det kan diskuteras om den borde få vara kvar i en 
framtida utställning. Men samtidigt ska det tilläggas att 
hälften av de utvalda politikerna på något sätt uppmärk-
sammade bilderna som skickades till dem. Men hur 
skulle denna del kunna fungera bättre själv? Troligtvis 
måste instruktionen bli tydligare. Och hur skulle denna 
del fungera över en längre tid? Hade politikerna slutat 
lägga märke till bilder som kommer skickat via sociala 
media? En tanke är att samla ihop de postade fotona 
på något sätt för att sedan skicka dem gemensamt eller 
uppmärksamma på annat sätt.
 
En viktig aspekt som inte ska förglömmas är att besökar-

På turné i Sverige

Konstfack vårtutställning,
13 maj - 24 maj 2015

“De osynliga kemiklierna 
blir synliga.”

Människor väljer att 
köpa produkter utan 
farliga kemikalier.

na tittade på 153 andra verk under Konstfacks Vårut-
ställning. Om denna utställning hade ställts ut separat 
hade besökaren troligen stannat längre och gett den mer 
tid. Det ska även nämnas att de som besöker Konstfack 
vårutställning troligtvis är från en ganska homogen, 
välutbildad grupp människor och kunskapen om de oli-
ka kemikalierna kunde mycket möjligt sett annorlunda 
ut på en annan plats.
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UTSTÄLLNINGENS FRAMTID
Målet för detta masterprojekt är att minska farliga 
kemikalier i vår vardag. Genom att utställning turnerar i 
Sverige sprids kunskap om denna viktiga fråga till män-
niskor. Detta leder det till att kemikaliefrågan blir en allt 
mer uppmärksammad fråga och att personer undviker 
att köpa produkter som kan innehålla farliga kemikalier. 
Det sätter press på både industrin och våra politiker och 
gör de osynliga kemikalierna synliga. 

För att detta projekt ska bli verklighet så krävs det ett sa-
marbete med en större trovärdig organisation. Förhop-
pningsvis kan Naturskyddsföreningen vara intresserad, 
vilket jag hoppas eftersom de är den organisation som 
hade kunnat nå ut till flest människor.

FRAMTIDSMÅL Hur utställningen kommer att turnera och påverka människor, politiker och industrin att fasa ut farliga kemikalier i vår vardag. 

Jag har haft besök av Erik Gravenfors från Kemika-
lieinspektionen som var mycket imponerad och tycke 
om konceptet och utförandet. Han vidarebefordrade 
information om utställningen till Kemikalieinspektion-
ens kommunikationsavdelning som dock svarade att det 
inte var rätt tillfälle för dem. 

I slutet på utställningen fick jag besök av Tonie Wick-
man och Katarina Johansson från Stockholm miljöför-
valtning. De hade fått nys om utställningen via omvägar. 
Under hösten ska de dra igång en utställning med start i 
Kista för att informera människor om farliga kemikalier 
i hemmet. Förhoppningsvis kan denna utställning bli en 
del av deras projekt.

Kemikaliesäkra lagar 
klubbas igenom

"Kemikaliefrågan är viktikg!" 
Opinon bildas.

Industrin ser efterfrågan på 
kemikaliesäkra produkter och 
börjar tillverka bättre altvernativ.

Kunskap sprids 
människor emellan

Farliga kemiklier fasas ut ur 
våra hem, i vår omgivning 
och på vår jord. 

Sätter press på våra 
politiker att ta tag i frågan. 



UTSTÄLLNING PÅ TURNÉ

25-27 sep 2015, Kista galleria  
“Bli kemikaliesmart!” Kemikalieveckorna i Kista bibliotek. I samarbete 
med Kemikaliecentrum på Stockholms stad miljöförvaltning.

13 maj - 24 maj 2015, Konstfack vårtutställning
Examensutställning och test av utställningsprototyp.



26 nov 2015 - 10 jan 2016 Karlsgatan 2, Västerås Konstmuseum
I samarbete med Västerås stad miljö- och hälsoskyddsförvaltning. 
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REFLEKTION 
Det är svårt att utvärdera hur utställningen har påverkat 
personer att minska kemikalier i sin omgivning eftersom 
ingen omfattande utvärdering har gjorts på dem som 
har besökt utställningen. Men utifrån de personer som 
jag har kommit i kontakt med under projektets gång, 
handledare, klasskamrater, intervjupersoner har många 
berättat om de förändringar de har gjort i sin vardag 
efter att ha pratat med mig om farliga kemikalier. De 
har bytt ut sina plastmatlådor till andra material. Börjat 
köpa mer ekologiskt mat. Bytt ut starka rengöringsmedel 
till miljövänliga varianter. Lagt upp maten på en tallrik 
istället för att stoppa in hela plastlådan i mikron. Letat 
efter tetrapack i affären istället för att ta konservburken 
som man brukar. Många har stolt berätta om de förän-
dringar de har gjort i sina liv, visat upp den nyinköpta 
matlådan i glas. Vissa har även klagat när det inte har 
funnits alternativ. ”Jag var tvungen att köpa bruna 
bönor i en konservburk, det fanns ju inget annat” eller 
”Idag orkar jag inte lägga upp maten på en tallrik.” Så 
länge personer känner till det bättre alternativet och vad 
man ska undvika så gör det inget att det ibland inte går 
att komma undan kemikalierna.
 
Genom att prata om kemikalieproblemet och skapa en 
diskussion har alla dessa personer gjort förändringar till 
det bättre. Troligtvis har de personer besökt utställnin-
gen och som jag har kommit i kontakt med under 
utställningsdagarna påverkats på samma sätt som de 
personer jag pratat med under projektets gång.

ÅTERKOPPLING TILL 
DESIGNSTRATEGIER
I början på detta projekt trodde jag att mitt projekt 
främst skulle röra sig i Lidman och Renström design-
strategi ”Upplysa” motsvarande ”Eco-information” and 
”Eco-feedback” i Bhamra, Lilley, och Tangs beteen-
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REFLEKTION  OCH SLUTSATS

demodell. Detta eftersom en av de stora utmaningar-
na i kemikaliefrågan handlar om att göra människor 
medvetna om problematiken om farliga kemikalier i 
produkter. Men i efterhand kan jag se att projektet även 
rör sig i ”Sporra”-kategorin, som handlar om att lägga 
fokus på de positiva effekterna av beteendet, till exempel 
genom belöningar. Till exempel kan Instagramutmanin-
gen placeras under denna kategori, eftersom alla som 
klarade av utmaningarna fick ett ekologiskt läppbalsam. 
Även i kemikalieköket kan placeras till viss del inom 
”Sporra”-kategorin. I och med att besökaren får gissa 
och leta efter det ”bra valet” läggs fokus på det positiva 
som kan komma genom att välja ”rätt” köksprodukter. 
Till exempel gjutjärnstekpanna där man får i sig järn 
från maten som lagas i den. Här kan man även säga att 
denna del skulle kunna hamna under kategorin ”Styra”, 
som handlar om att designa produkter och tjänster så 
att det minst resurskrävande beteendet blir det självklara 
valet. Detta eftersom kemikalieköket med ”undvik”- och 
”bra val”-symbolerna tydligt pekar ut vilken produkt 
konsumenten ska välja framför den andra. Men till stor 
del hamnar kemikalieköket och även stämpeln under 
”Upplysa”-kategorin.
 
Men framförallt har dessa designstrategier fungerat som 
en inspiration och vägledning i projektet. Som har lett 
till nya idéer och fört projektet framåt.

SLUTSATS 
För att minimera farliga kemikalier i våra hem krävs 
förändring på flera nivåer i samhället. Det krävs en 
skärpt lagstiftning, tydligare och mer lättillgänglig in-
formation till konsumenten, att industrin tar sitt ansvar 
och att människor blir medvetna om problemet. Det här 
projektet har framförallt påverkat privatpersoner på ett 
personligt plan. 

Detta masterprojekt har undersökt hur designern kan 
påverka människors beteende för att bidra till en hållbar 
framtid. Med hjälp av design ges människor verktyg och 
makten av att kunna förändra sin tillvaro. Projektet har 
genomförts med en medskapande designprocess, där in-
tressenter har varit med under hela processens gång och 
testat och förbättrat prototypen tills en färdig lösning är 
framtagen.

Genom ett explorativt arbetsätt har ett utställningskon-
cept #Kemikaliekoll tagits fram och ställts ut på några 
platser i Sverige. Utställning har kommit i kontakt 
med många människor som besökt utställningen under 
Konstfack vårutställning, kemikaliedagarna i Kista gal-
leria och på Västerås konstmuseum. Troligtvis har alla 
som deltagit och sett utställningen påverkats på något 
sätt och gjort en liten förändring i sitt liv. Genom att 
bara diskutera kemikalieproblemet med en vän så har 
kunskapen spridits. Genom att välja bort konservburken 
i matbutiken har vi skickat ett budskap till industrin. 
Genom att ställa frågor och krav brukar politiker snabbt 
bli aktiva och ta tag i frågan. Det är dem små sakerna vi 
gör som leder till en stor skillnad i den stora helheten. 

För en fortsatt framtid för detta projekt behövs ett 
samarbete med en större trovärdig organisation för att 
utställningen ska få möjlighet att turnera vidare och nå 
ännu fler människor. Men redan har projektet gett en 
ökad medvetenhet om kemikaliers miljöpåverkan. Män-
niskor har reflekterat över sin konsumtion av produkter 
som kan innehålla farliga kemikalier. Som slutsats har 
arbetet bidragit till att de osynliga farliga kemikalierna i 
våra hem har blivit lite mer synliga.
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TERMINOLOGI

COCKTAIL-EFFEKT
Kombinerad effekt av en blandning av kemikalier, som 
kan vara större än de enskilda ämnenas effekt var för 
sig.

GIFTFRI MILJÖ
Ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. Målet 
innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar 
för att skydda människors hälsa och miljön från farliga 
kemikalier. 

HORMONSTÖRANDE ÄMNEN:
Ämnen som påverkar de hormonella systemen hos 
människor och djur. De kan skada viktiga utveckling-
sprocesser och ge upphov till sjukdomar och störningar. 
Särskilt allvarliga anses den exponering under fosterlivet 
vara vilket kan ge effekter som visar sig långt senare i 
livet, till och med i nästa generation. 

FARA OCH RISK:
Inom kemikaliefrågan skiljer man på fara och risk. 
Faran är kopplat till kemikaliens egenskaper och risk är 
kopplat till kemikaliens användning. Som ett exempel 
kan detta beskrivas med en trasig cykel vars bromsar 
inte fungerar längre. Så länge man inte lagar cykel 
kommer den stå trasig i garaget, det är faran. Men om 
cykeln används kan den skada folk, vilket är risken. 
Faran med Bisfenol A är att den kan vara hormon-
stötande och men risk är att människor kan ha svårt att 
få barn.

FARLIGA KEMIKALIER:
Det finns många olika typer av kemikalier och långt 
ifrån alla är farliga. Allt du ser runt omkring dig är 
uppbyggt av kemikalier, även du själv. Men en hel del 
kemikalier är problematiska eller farliga. Vissa är can-
cerogena, andra är allergiframkallande, eller hormon-
störande. Farliga kemikalier påverkar människors hälsa 
eller miljön negativt.

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN:
Modell för offentligt beslutsfattande i situationer då en 
potentiell miljö- eller hälsorisk anses påvisad men då till-
gänglig vetenskaplig kunskap är otillräcklig för en säker 
slutsats angående riskens existens eller storleksordning.

HÅLLBAR UTVECKLING
I denna uppsats ses hållbar utveckling utifrån ett ekolo-
giskt perspektiv. En välkänd definition är från Brundt-
land Commission rapporten; “Sustainable development 

is development that meets the needs of  the present 
without compromising the ability of  future generations 
to meet their own needs” I

KANDIDATFÖRTECKNINGEN:
Kandidatförteckningen är en lista med särskilt farliga 
ämnen som hela tiden fylls på med nya efter förslag från 
länderna inom EU. De ämnen som hamnar på kandi-
datförteckningen är ämnen som kan skada människor, 
natur och djur allvarligt. Till exempel ämnen som är 
cancerogena, bioackumulerande, hormonstörande. 
Ämnena på kandidatlistan kräver särskilt tillstånd för att 
få använda dem.

KEMISKA PRODUKTER:
(substanser/blandningar) En ”kemisk produkt” kan 
bestå av ett rent kemiskt ämne eller vara en beredning 
av flera kemiska ämnen, som används industriellt eller 
kommersiellt. Till exempel är målarfärg en kemisk 
produkt.

KEMISKA VAROR 
En ”kemisk vara” definieras i kemikalielagstiftningen 
som ett föremål vars form, yta eller design har större 
betydelse för dess funktion än dess kemiska sammansät-
ting. Till exempel är en stol en kemisk vara.

KEMISKT ÄMNE:
Med ”kemiskt ämne” avses ett grundämne eller dess 
föreningar med andra grundämnen till molekyler.

MILJÖGIFT:
Gifter som har en negativ inverkan på miljön i naturen. 
Farliga kemikalier och miljögifter är ofta samma sak. 
Det finns vissa miljögifter som bara påverkar miljön 
men oftast påverkar de även hälsan.  

REACH:
REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of  Chemicals. Det är en förordning för 
Europeiska unionen som trädde i kraft 2007, vilken ska 
förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från 
risker som kan förorsakas av kemikalier. 

I Our common future: Report of  the World Commission 
on Environment and Development, World Commission on Environ-
ment and Development, (1987). Publicerat som en bilaga till General 
Assembly dokumentet A/42/427, Development and International 
Co-operation: Environment, August 2.
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PROTOTYP  6.

DO IT YOURSELF 

LÄPPBALSAM
Med en kemist till hands (se sid 26 med Ann Lake, 
kemist på Beckers) testas den nya trenden att göra sina 
egna hudvårdsprodukter. Dagens recept var ett ekolo-
giskt läppbalsam med vaniljolja. Detta är ett fenomen 
som snabbt spridit sig och det ger konsumenten kontroll 
på vad man smörjer på sin kropp. Det nystartade 
Malmöföretaget Organic Makers rider på vågen och 
säljer råvaror och utrustning för att göra sin egen hud-
vård. Senast på Stockholms möbelmässa i år kunde man 
även se i Lunds Industridesign skolans monter, kit för att 
både göra egen parfym, städning och utvinna växtolja.
 
Trots att Ann Lake tipsade om några labbknep under 
görandets gång så kan vem som helst med ett kök svän-
ga ihop egna läppbalsam. Lätt som en plätt!

EGEN TILLVERKNING Att göra sina egna hudvårdsprodukter är den nya trenden inom skönhetsvärlden. Ekologisk läppbalsam och 
etikett tillverkat av mig och kemisten Anna Lake. 
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Recept: 
Läppbalsam med vanilj, 10 st

15 g ekologiskt bivax
15 g ekologjisk mandelolja
15 g ekologiskt kakaosmör
5 g ekologisk vaniljolja
0,5 ml naturlig E-vitamin
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Låt dra i  två 
veckor.

2.

Recept allrengöring:
1. Blanda ättika och 
citronskal i en burk.

Späd med hälften 
vatten. Klar att 
använda!

3.

PROTOTYP  7.

DO IT YOURSELF 

ALLRENGÖRING Det finns många husmorsknep att ta till för att städa miljövänligare. Här testades ett recept på ättika och 
citron som ett alternativ till dagens städrengöringsmedel som är fullproppade med olika onödiga kemikalier.
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PROTOTYP  8.

LABBKITT

NÅGRA TIDIGA IDÉER 
som togs med och testad hos några intervjuer med 
sakkunniga och konsumenter för att få feedback och 
öppna upp för en diskussion. Alla prototyper går ut på 
att synligöra de osynliga de farliga kemikalier vi har i 
hemmet och väcka nyfikenhet hos konsumenten. 

LABBKITT
Ett labbkitt där konsumenten själv lätt kan testa sina 
egna produkter i hemmet om de innehåller farliga kemi-
kalier eller inte. Ett exempel skulle kunna vara att testa 
sin plastmatta om den är en PVC-matta gjord på en stor 
del ftalater eller om den är en linoleummatta som är ett 
bättre alternativ. Detta kan göras genom att värma upp 
ett gem och se hur materialet beter sig vid möte av den 
heta metallen. Det visades sig dock att det var svårt att 
hitta fler bra och enkla exempel. 

TRIGGERMATERIAL som testades hos sakkunniga och konsumenter för att öppna upp för samtal. 

KEMIKALIESPELET
Ett underhållande sällskapspel där du lär dig om mil-
jögifterna i din vardag. Skulle kunna vara aktuellt för 
ungdomar som undervisningsmaterial. 

PRODUKTMÄRKNING
Innehållsförteckning på produkter, liknande som finns 
på livsmedel och skönhetsprodukter. Där konsumenten i 
alla fall har en möjlighet att få mer information om vil-
ka material produkten innehåller och själv ta ett beslut 
om hen vill köpa varan. Den skulle både kunna var 
elektronisk, och ge en mer detaljerad bild av materialin-
nehåll, transport och miljöpåverkad.  Men även som en 
klisterlapp med den allra viktigaste informationen.
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INTERVJUVERKTYG

MILJÖGIFT I VÅR OMGIVNING

INTERVJUVERKTYG Illustration på vår natur och omgivning, där separata cirklar med olika farliga kemikalier placerades ut i miljön 
och diskuterades. Målet var att utifrån detta få en förståelse för hur de olika ämnena rör sig i naturens kretslopp, från våra hem till naturen. 
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KADMIUMBISFENOL A MEDECIN TRICLOSAN SILVERSALT

BEKÄMPNINGSMEDELDDT NANOÄMNEN
PERFLOURERANDE 

ÄMNEN
BROMERANDE

FLAMSKYDDSMEDE

L
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INTERVJUVERKTYG

MILJÖGIFTSRESA

SVENSKARNAS MILJÖGIFTSRESA
Jag ville även jämföra den inblick jag fått från interv-
juerna med konsumenterna med Naturskyddsförenin-
gens uppfattning om svenskarnas kemikaliekännedom, 
eftersom de har en bättre överblick med hjälp av sin 
dialog med sina medlemmar. 

Dessa tre frågor nedan diskuterades utifrån sex olika 
kategorier; mat, textil, hudvård, möbler och boende, 

INTERVJUVERKTYG Vilka kunskaper har svenska folket? 

städning och övrigt:
  
- När det svenska folket blev medvetna om farliga kemikalier?
- Var fick människor information om detta?
- Har människor ändrat beteende och gjort något åt detta?

Detta verktyg användes även vid några konsumentinter-
juver vid senare tillfälle. 
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Snurra hjulet och fota din 
utmaning genom hålet!

UTMANINGS
HJULET!

UTMANING
I denna del så får besökaren en konkret utmaning 
kopplat till de saker som besökaren har lärt sig om i 
köket. Det är lätt att få många goda råd men svårt att 
veta var man ska börja någonstans. En utmaning skulle 
till exempel kunna vara ” Köp en obesprutad frukt eller 
grönsak nästa gång du handlar!” 

Denna del består av ett utmaningshjul där besökaren 
får snurra igång hjulet och få en slumpad utmaning. 

Därefter får hen fota av utmaningen med sin mobil gen-
om hålet. Till varje utmaning kommer även en kort bit 
information. Genom att använda mobilen får besökaren 
automatisk med sig informationen hem och slipper en 
folder som lätt tappas bort. Genom att minska på pap-
pret blir det även miljövänligare. 

Till denna utställning fanns inte tiden till att färdigställa 
utmaningsdelen. Men för en framtida utställning är 
detta en viktig del att ha med. 

PROTOTYP  9.

UTMANINGSHJULET 

FRAMTIDA UTSTÄLLNINGSDEL Ett tombolahjul där besökaren får en slumpad utmaning.
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PROTOTYP  2.

INSTAGRAMUTMANINGEN 

Fota och instagrama 
något som (troligtvis) 
innehåller  Bisfenol A, som 
du kommer i kontakt med 
under dagen.  
Tagga med #kemikaliekoll 

Utmaning 1.

INTRO UTMANING 1. UTMANING 2.

SVAR 1. GIF 1.

SVAR 2. GIF 2.

SVAR DELTAGARE
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UTMANING 3.

SVAR 3.

GIF 3.
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PROTOTYP  2.

INSTAGRAMUTMANINGEN 

SVAR 5.

UTMANING 5.UTMANING 4.

SVAR 4.

BELÖNING

SVAR DELTAGARE
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TACK!

SVAR DELTAGARE



Konstfack University College of Arts, Crafts & Design 
Industridesign

Masterprojekt 2015


