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Svenskarna vill allergimärka kläder 

 

En tredjedel av Sveriges befolkning känner oro för att kläder kan innehålla gifter eller 

allergiframkallande ämnen och motsvarande 300 000 personer uppger att de någon gång fått 

besvär i form av klåda, irritation eller utslag av nyinköpta kläder. Det visar en 

intervjuundersökning som utredningsinstitutet HANDU AB har gjort på uppdrag av Astma- 

och Allergiförbundet. 

 

Undersökningen som genomfördes under hösten 2012 visar att det främst är yngre personer, 18-29 år, 

som är oroliga över att kläderna kan innehålla gifter eller allergiframkallande ämnen. Sju av tio av de 

yngsta i undersökningen uppger att de känner oro för det. Med stigande ålder minskar andelen något.  

 

I dag finns en mängd olika miljömärkningar av textilier, men ingen av dem omfattar hälsoaspekter 

som exempelvis allergi eller överkänslighet. Detta är något som många svenskar tydligen vill ändra 

på: en stor majoritet, 77 procent, tycker nämligen att det borde finnas en märkning som visar att 

kläderna inte innehåller allergiframkallande ämnen och totalt 36 procent svarar att en allergimärkning 

av kläder skulle påverka deras inköp. Det är främst kvinnorna (48 procent) som uppger att en 

märkning skulle påverka deras köp.  

 

Sju av tio, 72 procent, anser att det skulle vara viktigt med en allergimärkning när de köper kläder till 

barn. Bland kvinnorna är siffran ännu högre: av dem tycker drygt åtta av tio, 84 procent, att det skulle 

vara viktigt med en märkning av barnkläder. 

 

Totalt är hälften, 50 procent, beredda att betala något mer för allergimärkta kläder, men även här finns 

en könsskillnad. Närmare sex av tio, 58 procent av kvinnorna, skulle vara beredda att betala ett något 

högre pris om kläderna var allergimärkta, medan 42 procent av männen skulle kunna tänka sig betala 

något mer.  

- Undersökningen tyder på att många svenskar upplever kemikalier i kläder som ett stort 

problem. Vi vill att klädbranschen tar ett större ansvar för klädernas innehåll oavsett om man 

väljer att märka dem eller ej. Konsumenterna måste få mycket bättre information om vad 

kläderna innehåller, säger Ingalill Bjöörn, förbundsordförande för Astma- och 

Allergiförbundet. 

För kommentarer, var god kontakta: 

Ingalill Bjöörn, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 – 604 46 99. 

Solveig Enberg, Astma- och Allergiförbundets doft- och kemikalienätverk, telefon 070 – 327 83 73. 

 

Om du vill ha rapporten mejlad som PDF-fil, var god kontakta: 
Catharina Bergsten, pressansvarig, catharina@bergstenmedia.se 

 

Fakta om studien 

Totalt 512 personer i ett representativt urval om 1000 personer i åldersgruppen 18-80 år deltog i intervjuerna, 

som gjordes per telefon. 

 

Fakta om allergi och överkänslighet 

Cirka 15-20 procent av befolkningen har kontaktallergi mot ett eller flera ämnen. De vanligaste 

kontaktallergenen är metaller, parfymämnen och konserveringsmedel, men även färgämnen och 

gummiingredienser är vanliga orsaker. Symtombilden varierar från inget symtom alls till svårt handikappande 

eksem. Det är okänt hur stor andel som är allergiska mot kemikalier i kläder.  
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