
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hudkrämer – vad innehåller de? 
 
 
 
 
 
 

Med fokus på barns hälsa och miljö 
 
 

 
 
 
 

Anne Muhonen 
 
 
 

 
 
 

2012 
  

 
 
 

 
Examensarbete, högskolenivå, 15 hp 

Biologi 
Examensarbete B, 15 hp 

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och miljö 
 

 
 
 

Handledare: Nils Ryrholm 
Examinator: Anna Lindvall 

 
  

 
 
 



 



 

ABSTRACT 
 
Titel: Hudkrämer – vad innehåller de? Med fokus på barns hälsa och miljö. 

 

Syfte: Att undersöka vad råvarorna i två olika hudvårdsprodukter för barn utgörs av samt 

deras påverkan på huden och miljön. 

 

Bakgrund: Idag används 100 000 olika kemiska ämnen i produkter. Deras reglering är 

begränsad till dess enskilda effekter men ingen vet hur deras kombinerade verkan är eller 

hur många som konsumenter kommer i kontakt med. Vid allergier försvåras utredningen i 

sjukvården, om den alls är möjlig att göra, pga. den stora mängden av kemiska ämnen. 

Konsumentens möjlighet att göra ett miljövänligt val av hudvårdande produkter är 

begränsad. Hur produkterna påverkar miljön vid tillverkning och avfallshantering är en 

upplysning som ofta saknas. 

 

Metod: Litteraturstudie samt en jämförande undersökning av två olika hudvårdsprodukter. 

 

Resultat: Enligt undersökningen är innehållet i de båda hudkrämerna väsentligt olika. 

Råvarorna i Locobase kommer från den petrokemiska industrin medan råvarorna i 

Children body lotion kommer från vegetabiliska oljor och fetter. De enskilda ämnenas 

verkan på huden redovisas. Hur ämnena påverkar miljön vid framställning alternativt 

avfallshantering tas upp. 

 

Slutsats: Konsumenten har ett ansvar vad gäller spridningen av kemikalier och tydliga 

upplysningar bör finnas om produkternas innehåll och påverkan på miljön. Genom ökad 

kunskap om produkters innehåll samt en ny syn på konsumering av hudkrämer kan 

kemikalieanvändning liksom allergirisker minskas.  

 

Nyckelord: Hudkräm, vaselin, paraffin, petrolatum, vegetabiliska oljor, vegetabiliska fetter, miljö, allergi, 

kemikalier. 
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INLEDNING 
De varor vi använder i vår vardag är tillverkade med hjälp av kemikalier vilket gör att 

kemikalieanvändningen är kopplad till vår livsstil. Förutom att hygieniska produkter så 

småningom hamnar i avloppet och förorenar våra hav så läcker kemiska ämnen sakta från t ex 

kläder och elektriska produkter. Den allt snabbare omsättningen av produkter har gjort att 

kemikalieproduktionen ökat från mindre än 10 miljoner ton/år för 50 år sen till över 400 miljoner 

ton/år idag och det beräknas att öka enligt OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete 

och utveckling). EU:s kemikaliemyndighet visar att över 100 000 kemiska ämnen används och det 

finns inga säkra siffror på hur många som konsumenter kommer i kontakt med. Dagens reglering 

kring kemikalier är begränsad till dess enskilda effekter men ingen vet hur deras kombinerade 

verkan är (1). Idag ökar vissa former av cancer liksom har ca 20 % av Sveriges befolkning någon 

form av kontaktallergi. Att tyda innehållsförteckningar samt välja miljövänliga hudvårdsprodukter 

är svårt. Dels kan de ingående ämnena ha många olika namn samt kan förpackningens utförande 

vara missvisande t.ex. visa bilder på växter fast innehållet av växtbaserade ämnen är en bråkdel. 

Hur produkten är tillverkad med tanke på miljön är något som i många fall inte redovisas. Dessa 

brister medför svårigheter för konsumenten att fatta miljövänliga beslut samt att undvika 

allergiframkallande ämnen. 

 

BAKGRUND 
Då min treårige son hade torr hud och prickar fick jag rådet att köpa en hudkräm (Locobase) på 

apoteket av hans BVC-sköterska. En hel vinter smörjde jag honom med den och han blev bara 

sämre. Under min utbildning till trädgårdsmästare fick jag möjlighet att studera örternas verkan 

och även framställa egna hudpreparat. Efter att ha tillverkat en egen hudkräm av vegetabiliska 

oljor och fetter till min son, så blev han gradvis bättre. När sedan hans förskola gjorde mig 

uppmärksam på att han reagerade med nässelutslag efter måltiderna, började jag utesluta vissa 

ämnen ur hans kost. Då jag själv är vegetarian och lagar mat från grunden var det enkelt att 

konstatera att han inte var allergisk mot själva livsmedlen utan tillsatserna. Jag kom fram till att 

det är konserveringsmedel han inte tål. Vid remiss till hudläkaren kunde jag inte få svar på vilket 

konserveringmedel han reagerar på, då tester för det saknas. Däremot blev vi starkt 

rekommenderade att fortsätta vaccineringsprogrammet som innehåller konserveringsmedel, trots 

att upprepade exponeringar av det allergiframkallande ämnet anses öka allergin. Vi blev även 

rekommenderade en hudkräm som läkaren själv inte visste om den innehöll konserveringsmedel, 

med motiveringen att allt innehåller konserveringsämnen nu för tiden. Med bakgrund av detta 

ville jag undersöka innehållet i två olika krämer för att förstå hur de påverkar huden och varför 

allergier uppstår som inte sjukvården kan hantera. 
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 SYFTE 

Syftet med den här studien är att svara på frågorna: 

Vad utgörs råvarorna av i en hudvårdsprodukt från apoteket respektive en hudvårdsprodukt från 

hälsokostaffären? 

På vilket sätt påverkar dessa råvaror huden? 

Belastar ämnena miljön? 

METOD 

Jag har genomfört en litteraturstudie samt en jämförande studie av två hudvårdande produkters 

innehåll. Kriterierna vid valet av hudkrämer var att de skulle kunna användas av barn samt att 

produkterna skall innehålla relativt få substanser pga. tidsbegränsningen i arbetet. Vid sökningen 

av råvarornas innehåll i de båda hudkrämerna är jag hänvisad till kemiska förklaringar som är 

svåra att finna i vetenskapliga publikationer. Därför har jag därmed främst sökt på nätet och i 

Wikipedia, Kemikalieinspektionens databas och hos återförsäljare av dessa råvaror. 

Informationen från Wikipedia har dubbelkollats. Sökord i Academic Search Elite: petrolatum, 

mineral oil paraffin, palm oil. Övriga artiklar är hittade via referenser och internet. I studien har 

jag utgått från endast två hudkrämer och tar alltså inte upp innehållet i schampo eller andra 

hygienartiklar. Jag tittade på råvarornas ursprung, dess funktion på människokroppen och 

eventuella miljöaspekter.  

ORDFÖRKLARINGAR 

Med kemikalier menar jag ämnen som framställs syntetiskt. Naturen tillverkar också kemikalier 

men dessa kallar jag naturliga då de inte har lika förorenande verkan som ämnen som bara funnits 

ett par årtionden. Vattenreningsverken har problem med reningen av dessa kemikalier med 

resultatet att de hamnar i naturen. 

Nonjonisk = en oladdad molekyl 

Tensider = ytaktiva ämnen som löser fett och smuts. Tvålar av naturliga fettsyror eller oljor. 

Syntetiska tensider tillverkas av petroleumprodukter. 

Ytaktiva ämnen = Molekyler vars delar föredrar olika omgivningar och därmed lägger sig i 

gränsskiktet mellan dessa två ämnen exempelvis olja och vatten. Ofta används blandningar av 

ytaktiva ämnen för att få önskat resultat. 

Dispergerande = ämnen som används för att få stabila blandningar, dispersioner, mellan ämnen 

som normalt inte är blandbara. 

Omega-3 =fleromättade fettsyror som har en eller flera dubbelbindningar i molekylen. Ett 

exempel är alfa-linolensyra som är livsnödvändig för människor. Den finns i växtfetter och i 

fetter från många marina organismer. 
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AHA-syra = Alpha Hydroxy Acid är ett samlingsnamn för flera olika syror från frukt, mjölk och 

sockerrör samt syntetiskt framställda. De kan avlägsna döda hudceller, snabba på cellförnyelsen 

eller hjälpa huden att bevara fukt. 

Fenoler = är kolföreningar med en eller flera hydroxidgrupper bunden till bensenringar och 

framställs bl.a. syntetiskt ur bensen och toulen. De är byggstenar i plaster, kompositmaterial och 

epoxilim mm. En fenol, bisfenol A är sedan 1 juni 2011 förbjudet i nappflaskor då det är 

hormonstörande. Det återfinns även i beläggningen i konservburkar och plastleksaker (2). 

PAH = Polycykliska aromatiska kolväten är ett samlingsnamn på ca 200 kolväteföreningar som är 

cancerogena. 

Bioackumulerande = ett miljögift som anrikas i levande organismer, människa eller växt med 

tiden. Gifter som inte är biologiskt nedbrytbara är ofta fettlösliga och kan därmed inte utsöndras i 

urinen utan ansamlas i cellernas fettdepåer. 

RESULTAT 

HUDENS UPPBYGGNAD OCH FUNKTION 

Människans hud är uppbyggd i tre skikt: överhud (epidermis), läderhud (dermis) och underhud 

(hypodermis). Huden skyddar oss mot vätskeförlust, UV-strålning och hindrar främmande 

partiklar att tränga in. Den reglerar även kroppstemperaturen, utsöndrar salter och tillverkar D-

vitamin. Den ca 2 kvadratmeter stora ytan kan känna smärta, värme, beröring mm med hjälp av 

känselkroppar. Små barn har en större hudyta i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna. De har 

också tunnare hud samt outvecklade reningsorgan såsom njurar vilket gör dem känsligare för 

kemiska ämnen.  

 Överhuden består av plattepitel, platta celler i flera skikt. Det översta lagret på överhuden kallas 

hornlagret (stratum corneum) och består av döda, förhornade celler, svett och talg som ger ett 

bra skydd mot kemikalier och nötning. Tjockleken varierar på kroppen t.ex. tjockare lager på 

fotsulorna och tunnare på ögonlocken (3). Tjockleken på överhuden är också individuell och den 

avgör vilken hudtyp man har. Vid torr och 

känslig hud är överhuden tunn medan den 

är tjock vid fet hud. Nya celler bildas under 

hornlagret och skjuts sakta uppåt när de 

åldras. Hornämnet keratin som håller kvar 

vatten lagras i de gamla cellerna som sedan 

ramlar av. Naturliga återfuktare (Natural 

Moisturizing Factor) eller NMF- ämnen är 

vattenlösliga aminosyror, mjölksyra och 

Överhud 

Läderhud 

Underhud 

Hornlager 

1. Med tillstånd av Scottchan/FreeDigitalPhotos.net(redigerat 

av mig) 
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karbamid som finns naturligt i överhuden. När vi tvättar oss för ofta med vatten minskar dessa 

vattenlösliga ämnen och använder vi tvål tvättar vi även bort fett. Balansen i hudens 

skyddsbarriär kan då bli rubbad och vi behöver smörja oss (4). 

 Läderhuden består av bindväv med proteinfibrer av elastin och kollagen, vilket gör den elastisk. 

Det är dessa fibrer som minskar i antal när vi åldras vilket medför rynkor. Syre och näringsämnen 

till överhuden transporteras av blodkärlen i läderhuden. Blodkärlen reglerar temperaturen och för 

bort slaggprodukter. Lymfkärl, nerver, svettkörtlar, hårsäckar, talgkörtlar och känselkroppar finns 

också här (3). 

 Underhuden består av fettceller och bindväv, fettvävnaden fungerar som en fettreserv och 

verkar värmeisolerande (5). 

 Hud och slemhinnor kallas för epitelvävnad och kännetecknas av att cellerna ligger tätt ihop på 

ett undre skikt kallat basalmembran. Ju fler cellager på membranet desto större motståndskraft. 

Epitelvävnad kan också ta upp näringsämnen utifrån såsom exempelvis våra tarmar gör när de 

upptar näringen från kosten (3). Cellerna i kroppen har ett yttre cellmembran som skyddar 

vattenlösliga ämnen från att föras ut ur cellen eller olämpliga ämnen att ta sig in. Cellmembranet 

består av två skikt av lipider (fettmolekyler), samt proteiner och kolhydrater. Ämnen kan föras in 

och ut ur cellen på tre sätt: dels genom proteinpumpar som fäster sig vid ämnen och 

transporterar dessa in eller ut. Genom membranet kan fettlösliga ämnen passera direkt. Större 

ämnen kan passera genom att en slags ballong bildas i membranet som omsluter ämnet och sedan 

för det vidare. Cellen tar upp syre samt näring i form av fetter, kolhydrater och delvis nedbrutna 

proteiner ur vävnadsvätskan som omger den. Med hjälp av näringen bygger den sedan upp nya 

ämnen (3). 

 Exakt hur lipidernas molekylära fördelning i hornlagret är fördelad har tills nu varit en gåta dvs. 

man har utgått från empiriska studier i behandlingar av huden. Inte förrän nu har man förstått 

hudens genomsläpplighet för vatten samt hydrofila (vattenlösliga molekyler) och lipofila 

(fettlösliga molekyler) ämnen (6). Nikotinplåster och andra mediciner som appliceras på huden 

har funnits på marknaden länge. De aktiva ämnena penetrerar huden och förs vidare i 

blodomloppet. Det anses inte troligt att man kan tillföra t.ex. keratin genom huden då dess 

molekyler är för stor. Däremot finns det produkter med nya nanopartiklar som ännu inte är 

reglerade eller utmärkta på INCI-förteckningarna. Alla kosmetiska produkter som säljs inom EU 

måste ha en innehållsförteckning, en INCI-lista som står för International Nomenclature 

Cosmetic Ingredients. Det som står först på listan är det ämne som produkten innehåller mest av 

och resterande i fallande ordning. Undantaget är de ämnen som ingår med under 1 procent, dessa 

behöver endast stå i slutet av listan.  
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DE REGLERANDE MYNDIGHETERNA 
 
Sveriges riksdag har fastställt ett generations mål och 16 miljömål. Regeringen har sedan gett olika 

myndigheter i uppdrag att ansvara för målen varav Kemikalieinspektionen ansvarar för 

miljömålet Giftfri miljö. Då kemikalier sprids runt i världen har FN startat den globala 

kemikaliestrategin SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management) som vill 

minska skillnaderna i kemikaliehantering i världen. Giftfri miljös mål liksom SAICM:s strategi är 

bl.a. att till senast år 2020 ska kemikalier produceras och hanteras på ett sådant sätt att varken 

människors hälsa eller miljön utsätts för skadliga risker. Information om kemiska ämnen i varor 

inkluderas liksom tillgänglig information till alla aktörer under produkternas hela livscykel. FN:s 

miljöprogram United Nations Environment Programme (UNEP) startade 2009 ett projekt kallat 

The Chemicals in Products (CiP) vars syfte är att förbättra tillgången till information om vilka 

ämnen som finns i varor till hela ledet från företag till konsumenter och avfallshantering (7). 

Även European Chemicals Agency (ECHA), den europeiska kemikaliemyndigheten, har 

sammanställt en kandidatförteckning över ämnen som har så farliga egenskaper att de ska fasas 

ut. Inom EU finns också REACH, en ny kemikalielagstiftning som ska registrera, godkänna och 

riskbedöma nya och befintliga kemikalier. Läkemedelsverket har ansvaret för hygieniska 

produkter i Sverige. 

 Ämnen kan ha många olika namn enligt kemikalieinspektionen. 

”Ämnesnamn ska anges med entydigt kemiskt namn. Entydiga kemiska namn är "preferred 

name" enligt CAS6- eller IUPAC7-nomenklatur, kemiskt entydiga synonymer enligt IUPAC- 

nomenklaturen och allmänt vedertagna ämnesnamn, s.k. ISO-namn8 eller trivialnamn. CAS-

nummer, och EG-nummer får också användas”. (KIFS 2009:2)” (8).   

Ordförklaring till citatet: Cost Accounting Standard on Material Cost (CAS6), International 

Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC7), Internationella 

standardiseringsorganisationen (ISO), Chemical Abstracts Service (CAS) en avdelning av The 

American Chemical Society som upprätthåller en databas med ämnen. EG-nummer är ett unikt 

referensnummer i en förteckning över kemiska ämnen. 

Ämnen från växtriket har latinska namn. Parfymer behöver inte delas upp utan kan benämnas 

enbart parfym. I livsmedel används ofta E-nummer. 
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EN UNDERSÖKNING AV TVÅ INNEHÅLLSFÖRTECKNINGAR 

 

ASTELLAS PHARMA: LOCOBASE BETYDELSE OCH ANVÄNDNING 

Petrolatum Vaselin. Hindrar avdunstning från huden och 
bildar en hinna som skydd mot bakterier. 

Aqua Renat vatten. För en mjukare konsistens. 

Paraffinum Liquidum Flytande paraffin, mineralolja. Bildar en hinna 
som skydd mot avdunstning. 

Cetearyl alkohol Fettalkohol, används som emulgeringsmedel, 
förtjockningsmedel och mjukgörande medel. 

Ceteareth-25 Alkoholetoxylat från petroleum, används som 
skumbildande, rengörande, lösande, 
emulgerande och dispergerande medel. 

Methylparaben Konserveringsmedel 

Citric acid Citronsyra, surhetsreglerande och 
konserverande medel. 

Sodium Citrate Natriumcitrat. Utvinns ur citronsyra, 
balanserar PH-värdet. 

 
Krämen Locobase är köpt på apoteket och är den kräm min son blev rekommenderad. Därmed 

vet jag att den används på barn. Enligt läkemedelsverkets produktresumé för vårdpersonal 

innehåller den de aktiva ämnena propylenglykol samt mjölksyra. Dessa är inte redovisade i 

innehållsförteckningen på tuben men jag tar upp dessa ämnen ändå. Ämnena har även andra 

namn på denna produktresumé än de som står på innehållsförteckningen. De som listas som 

hjälpämnen i produkten är: Cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, vitt 

vaselin, vattenfri citronsyra (E330), vattenfritt natriumcitrat, metylparahydroxibensoat (E218) och 

renat vatten. Jag utgår från namnen på tuben. 

RESULTATET AV LOCOBASE 

PROPYLENGLYKOL 

Vad? Ämnet är en tvåvärd alkohol, glykol, som framställs ur propangas i petroleumindustrin. 

Den har CAS-nr 57-55-6 och synonymerna metyletylenglykol och 1,2-propandiol.  
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Påverkan på huden. Enligt företaget Crearomes (återförsäljare) hemsida är ämnet hygroskopisk 

dvs. den tar upp och avger fukt ur luften och fungerar därmed fuktbindande och fuktgivande på 

huden. Den har bakteriedödande och svampdödande effekt och används även som 

lösningsmedel i livsmedelstillsatser, som fyllnad i t.ex. läppstift, deodorant och schampo (9). 

Andra användningsområden enligt kemikalieinspektionen är som lösningsmedel i färg då det 

löser sig både i organiska lösningsmedel samt vatten. Som konserveringsmedel och 

fuktighetsbevarare i bl.a. bakverk. Vattenlösningar av ämnet används istället för 1,2-etandiol som 

kylarvätska, antifrysmedel samt avisning av flygplan. I Kemikalieinspektionens prioriteringsguide 

är ämnet klassat som allergiframkallande och är ett prioriterat riskminskningsämne (10). Vanliga 

biverkningar är hudirritation och sveda (1/100 personer) mindre vanliga är kontakteksem och 

allergiska reaktioner (1/1000). I produktresumén för vårdpersonal från Läkemedelsverkets 

hemsida under rubriken Varningar och försiktighet står (ordförklaring i efterföljande stycke): 

 ”Toxiska effekter (hyperosmolalitet, metabolisk acidos) finns rapporterat vid topikal 

administrering av stora mängder propylenglykolhaltiga beredningar. Barn är mer känsliga för 

absorption av propylenglykol via huden jämfört med vuxna. Undvik att få krämen i ögonen, i 

öppna sår eller på hud med svår barriärskada. Undvik applikation i hörselgångarna eftersom 

propylenglykol kan vara ototoxiskt.” (11).  

Ordförklaringar till citatet: Toxisk = giftig (beroende på genetiska variationer av enzymer i levern 

är människor olika känslig för gifter). Hyperosmolalitet = ett höjt osmotiskt tryck (en strävan att 

dra till sig vatten) i kroppsvätskorna pga. förhöjda koncentrationer av joner och småmolekylära 

ämnen med sådan verkan. Metabolisk acidos = lågt PH-värde (surt) i kroppsvätskorna pga. 

rubbad syra-bas-balans. Topikal = lokal applicering, oftast på huden. Hud med svår barriärskada 

= skada på hudens skyddande funktion. Ototoxicitet = substans som orsakar funktionell eller 

cellulär skada på sinnesorgan eller nerver i innerörat eller balansorganet. 

Miljöpåverkan. Framställs ur petroleumindustrin med dess konsekvenser för miljön, se vidare 

under petrolatum. Propylenglykol har hittats i lakvatten från deponier. Förmågan att reducera 

organiska ämnen ur lakvatten genom reningsanläggningar är begränsat till ett fåtal ämnen. För 

resterande är reningsförmågan okänd. Alla studier som har undersökt toxiska samverkanseffekter 

i lakvatten har hittat dessa effekter (12). 

MJÖLKSYRA 

Vad? Mjölksyra med synonymen 2-hydroxipropansyra är en karboxylsyra. Det finns två sorters 

mjölksyra, D- och L- mjölksyra. Den senare är den som finns i våra kroppar. Båda produceras när 

bacillen Lactobacillus bryter ner mjölksocker och därmed gör att mjölken surnar. Syntetiskt 
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framställs den ur melass eller majs- och potatisstärkelse vilket gör den lämplig för vegetariska 

produkter (13). 

Påverkan på huden. Mjölksyra finns naturligt i huden och räknas till AHA-syrorna som i hög 

koncentration verkar avfjällande - det yttre hudlagret skalas av. Huden blir då tunnare och 

mjukare och kan ta upp andra ämnen lättare.  

Miljöpåverkan. Det finns ett flertal CAS-nummer på mjölksyra och det går inte att avgöra vilken 

sorts mjölksyra det är frågan om.  

PETROLATUM  

Vad? Petrolatum är synonymt med vaselin som utvinns ur petroleum dvs. bergolja, råolja. 

Upptäckten av vaselin skedde av arbetarna vid oljeborrningarna i USA på1850-talet. Arbetet var 

hårt och sår och brännskador tillhörde vardagen. De märkte dock att såren tycktes läka fortare 

om de smörjde med den vaxliknande restprodukt som uppkom kring borrhålen. 1859 anlände en 

kemist från London, Robert Chesebrough, för att se vad det hela handlade om. Han tog med 

vaxet hem, renade det och sålde det sedan som varumärket Vaselin (14). 

 Råolja är en icke förnybar energikälla som kommer från fossiliserade djur, plankton och alger. 

Genom att ligga skyddat under syrefattigt vatten på t.ex. havsbottnar har det inte oxiderat eller 

förmultnat. När det sedan har blivit nedtryckt av sediment i långa tidsrymder så har högt tryck 

och värme uppstått som omvandlat det till vätskeform. Vätskan består av kolväten dvs. kol och 

väteatomer med korta/långa, raka eller ringformade molekyler. Eftersom dessa är lättare än 

vatten eller sten så förflyttar de sig uppåt.  

 Kolväten har olika kokpunkter vilket utnyttjas i raffinaderierna som värmer råoljan och därmed 

separerar de olika ämnena. De kan grovt delas in i lätta oljeprodukter som t.ex. bensin som har 

korta molekyler och avdunstar snabbt medans t.ex. smörjolja har långa molekyler och räknas till 

de tunga ämnena. Då kolatomer lätt kan binda sig till varandra så finns det tusentals 

kolväteföreningar. Om det finns fler än en bindning mellan atomerna så kallas föreningen 

omättad. Oljans kolväten delas in i tre grupper: alkaner, alkener och arener. 

 Alkaner innebär att de är mättade och därmed utan dubbel 

eller trippelbindningar och de är relativt obenägna att reagera 

med andra ämnen förutom vid förbränning, såsom 

exempelvis bensin, som till större delen består av alkaner. 

Alkaner kallas även paraffiner. 

Alkener t.ex. eten, propen, är enkelomättade med en 

dubbelbindning mellan kolatomerna. De är mer reaktiva med 

andra ämnen och kallas även olefiner.  

2. Vaselin. Foto från shenet.se 
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Aromatiska kolväten eller arener är ringformade, 

doftande molekyler som uppvisar aromaticitet i sina 

bindningar. Det enklaste av arenerna är bensen och 

de används främst till lösningsmedel, 

plastframställning, läkemedelstillverkning och 

färgämnen. Bensen har till stor del bytts ut idag pga. 

dess kopplingar till cancer (15).  

Kolväten ur alla grupperna finns i alla oljor och den 

största mängden anger namnet som paraffinolja eller 

aromatrik olja (16). Råolja klassificeras efter dess 

egenskaper som kan variera betydligt beroende på var 

man utvinner den. Som exempel kan nämnas att den olja som vaselin från början utvanns ur var 

ljus medan det finns källor som i det närmaste bubblar ur sig asfalt. Priset varierar därefter. 

Den olja som används i hudprodukter, smink och medicin har 16 eller fler kolatomer och hör till 

gruppen smörjoljor med bl.a. motorolja som en produkt. Av dessa produkter så är vissa i fast 

form i rumstemperatur och av det framställs smörjfetter såsom paraffin eller vaselin. I 

Kemikalieinspektionens ämnesregister har petrolatum följande synonymer: vaselin och petroleum 

jelly med CAS-nr: 8009-03-8. På Inchems (International Programme on Chemical Safety and the 

Canadian Centre for Occupational Health and Safety) hemsida sökte jag efter petrolatum och 

hittade vad som kallas för vit petrolatum med synonymen vaselin, numrerat som ICSC 

1440(International Chemical Safety Card). Vid sökning i databasen beskrivs ämnet som mättade 

kolväten med mestadels 25 eller fler kolatomer. Dess sammansättning är beroende av 

petroleumets källa samt förädling. De högre raffinerade produkterna anges som vit och är det 

som används i läkemedel samt smink, medans de lägre som gul, amber eller brun används i 

industrin och anses innehålla orenheter som polycykliska aromater (PAH) vilka är cancerogena. 

Därför har EU applicerat riskfrasen R 45 (kan orsaka cancer) med notering N på petrolatum.  

Noteringen N står för:  

 “the classification as a carcinogen need not apply if the full refining history is known and it can 

be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen. This note applies to 

certain complex oil-derived substances in Annex I”(17). 

“klassificeringen som cancerogen behöver inte gälla om hela raffineringsförloppet är känt och det 

kan visas att ämnet som den är producerad av inte är cancerogen. Noteringen gäller vissa 

komplexa oljesubstanser i Annex 1” (egen översättning). 

3. Enkel beskrivning av raffineringsprocessen. Av 

Therese Knott/från Wikipedia 
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 Jag sökte sedan på Sigma-Aldrichs (återförsäljare) hemsida och fann denna beskrivning av vit 

petrolatum (egna översättningar): 

Properties (egenskaper) 

Quality (kvalité) Meets analytical specification of Ph. Eur. (möter 
analytiska specifikationer av Europenan 
Pharmacopoeia ) 

Liquefying point(smältpunkt) 35-70˚C 

Total inpurities (totala orenheter) Acidity or alkalinity, in accordance (surhetsgrad 
eller alkalinitet, i enlighet) 
Residual solvents, in accordance (rester av 
lösningsmedel, i enlighet) 
≤300 ppm aromatic polycycl. hydrocarbons 
(maxhalt 300 ppm PAH) 

Ign. Residue (glödgningsrester) ≤0,05% (as SO4) (maxhalt 0.05% (som sulfat)) 

Suitability (lämplighet) In accordance for identity (IR) ( i enlighet för 
identification) 
Passes test for appearance of solution (klarar 
utseéndetest för lösningar) 

(18).  

Sammantaget tycks renhetsgraden på vit vaselin variera enligt EU. En viss förorening av 

cancerogent PAH till en maxsumma på 300 ppm anses godkänt av European Pharmacopoeia 

(Ph. Eur). Kvarvarande lösningsmedel, i enlighet med Ph. Eur.  

Påverkan på huden. Vaselin bildar en hinna på huden som gör att luft och bakterier får svårt att 

tränga in och hudens avdunstning av vatten minskar. Eftersom det inte innehåller fettsyror kan 

det heller inte härskna, vilket minskar behovet av konserveringsämnen och gör det mycket 

hållbart. Det krävs starka rengöringsmedel vid borttagandet då det är olösligt i vatten och 

glycerin. Det finns ett fall rapporterat av en äldre kvinna vars enda källa till mineralolja var 

vaselin. Varje kväll i fem år smörjde hon insidan av näsan då hon upplevde den som torr. Hon 

drabbades av svår lipid lunginflammation (se lipid lunginflammation under paraffin)(19). Det 

finns studier som visar att förekomsten av candidainfektioner (svampinfektion) bland för tidigt 

födda barn ökar vid användandet av petrolatum som en skyddande barriär på huden (20). I en 

studie av sårläkning och bakterieförekomst på hästar utförd 2011 i Uppsala visade det sig att 

petrolatum inte gjorde att såret läkte snabbare än utan behandling, däremot var förekomsten av 

bakterier vid slutet av mätningen betydligt högre än mot jämförande kontrollgrupp som varit utan 

behandling (21). 

Miljöpåverkan. Som alla icke-förnybara källor lämnar petroleumprodukter avtryck på miljön. 

Omfattande miljöförstöring i områden med oljeborrning är vanligt. Explosioner, bränder och 

oljeläckor medför förorenad miljö, luft, vatten och förstörda försörjningsmöjligheter för 

invånarna. Raffineringen kräver mycket energi och i vissa delar av världen sker en form av 

ofullständig förbränning i marknivå, vilket leder till att avsevärda mängder metan släpps ut i 
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luften och bidrar till växthuseffekten. Vid förbränning av fossila bränslen i motorer bildas ämnen 

som påskyndar växthuseffekten. Oljebolagens närvaro i utvecklingsländer har mött stor kritik 

genom åren. Krig, mord och tvångsförflyttningar är vanliga anklagelser från mänskliga 

rättighetsorganisationer. Trots internationell uppmärksamhet förnekar ofta oljebolagen 

inblandning i handlingar utförda av ländernas regeringar (22).  

AQUA 

Vad? Renat vatten. Man bör vara uppmärksam på mängden vatten i produkter då det är där 

bakterier trivs, vilket kräver tillsats av större mängder konserveringsmedel samt 

förtjockningsmedel för att få önskad konsistens. 

PARAFFINUM LIQUIDUM 

Vad? Paraffinum Liquidum står för flytande paraffin och kallas även mineralolja. Den kommer 

ur samma kolvätegrupp som vaselin och den högt raffinerade medicinska produkten används 

bl.a. som laxeringsmedel och till hudvårdande produkter. Den har CAS-nr 8012-95-1 (23). I 

Kemikalieinspektionens ämnesregister står följande synonymer: paraffinolja, basolja, processolja, 

spindelolja, E 905.  

Påverkan på huden. Hindrar avdunstning från huden genom att bilda en hinna och är därmed 

uppmjukande. Används i de flesta hudvårdsprodukter, badoljor för barn samt i värmeljus. 

 PAH har hittats i medicinsk mineralolja (24). Mineraloljor tas upp i hudens fettceller och kan 

vara den största föroreningen i människokroppen från 1g upp till 10g. Mineralolja återfinns även i 

bröstmjölk och en trolig källa kan vara bröstvårtkrämer (25). Ett samband mellan hudkrämer med 

mineralolja och ledsjukdomar har gjorts i studier av Berit Sverdrup, överläkare vid 

reumatologkliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna (26). Förbränningen av paraffinet i värmeljus 

är ofullständig pga. för låga temperaturer. Då bildas ofullständigt förbrända kolväten som bensen 

vilka är cancerframkallande. Allergier och luftvägsbesvär i hemmet kan härröra från ljusen (27). 

Enligt en israelisk undersökning (28) är sjukdomen lipid lunginflammation ovanlig och relativt 

okänd för vårdpersonal. Den orsakas av olja i lungorna. Det kan vara olja från djur, växtriket eller 

mineralolja. Djur- eller vegetabiliska oljor är vanliga i utvecklingsländer medan mineraloljor är 

vanligare i västvärlden. Lipid lunginflammation orsakas av mineralolja som läcker till lungorna 

inifrån kroppen eller genom inandning av olja. Användningen av mineralolja som laxermedel är 

den vanligaste orsaken till sjukdomen i västvärlden och gör den därmed till en iatrogen (av läkare 

orsakad) sjukdom. Särskilt känsliga är äldre med neurologiska sjukdomar och barn som ofta 

ordineras läkemedlet under en lång behandlingstid. Även hundar, katter och hästar som 

tvångsmatats har blivit drabbade. Sjukdomen liknar andra sjukdomar och är därmed svår att 

diagnostisera om man inte speciellt söker efter den. Den ger ibland få symptom och det vanliga är 
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att den upptäcks vid obduktion. I undersökningen från 2006 påpekas att laxeringsmedlet är 

receptfritt i Israel och förbrukningsmängderna är svåra att uppskatta. Flytande paraffin är också 

klassat som en livsmedelstillsats i Israel (liksom i Sverige) och därmed oreglerat, vilket gör att 

varken läkare eller konsumenter får ta del av information om eventuella risker eller 

försiktighetsåtgärder för lämpade folkgrupper. Författarna till nämnda undersökning ger rådet att 

sluta använda mineralolja som laxeringsmedel till barn och äldre med neurologiska problem samt 

att oljan regleras för invärtes bruk och vårdpersonal informeras om riskerna (28).  

Miljöpåverkan. Produkt av råolja med dess konsekvenser för miljön, se petrolatum. 

CETEARYL ALCOHOL 

Vad? Cetearyl alcohol har synonymerna: cetostearyl alcohol, cetylstearyl alcohol, (C16-C18) alkyl 

alcohol, C16-18 alcohol, heptadecan-1-ol, hexadecan-1-ol - octadecan-1-ol (1:1), tetratriacontan-

17-ol och har CAS-nr 67762-27-0 (29); (30). Det består av en blandning av fettalkoholer som 

tidigare framställdes av valar men numera framställs ur växter eller den petrokemiska industrin. 

Fettalkoholer minskar ytspänningen mellan vätskor och beter sig som nonjoniska tensider. 

Användningsområden är som emulgeringsmedel, förtjockningsmedel och mjukgörande medel vid 

framställning av livsmedel och kosmetika (31).  

Påverkan på huden. På huden verkar tensider uttorkande. De är det aktiva ämnet i schampo 

och duschtvål och gör att behovet att smörja sig efteråt ökar. Kan även ge kontakteksem. 

Miljöpåverkan: Tensider är det aktiva ämnet i rengöringsmedel. De bryts ner med olika 

hastighet och förs med avloppsvattnet ut i älvar och hav. Anledningen till det är att 

vattenreningsverken i de flesta fall inte är tillräckligt effektiva på att bryta ner produkterna. 

Tensider är giftigt för vattenlevande organismer.  Naturvårdsverket rekommenderar miljömärkta 

rengöringsmedel som har mer lättnedbrutna tensider och inte innehåller reaktiva klorföreningar 

samt bioackumulerande konserveringsmedel (32). 

CETEARETH-25 

Vad? Ceteareth-25 heter C16-18-fettalkoholetoxilat med synonymerna: etoxilerad alkohol, 

alkoholetoxilat, fettalkoholetoxilat, polyoxietylenalkoholeter, polyetylenglykol alkoholeter med 

CAS-nr 68439–49-6. Den är ett nonjoniskt, ytaktivt ämne. Ytaktiva ämnen i lösningar agerar 

skumbildande, rengörande, lösande, emulgerande och dispergerande. Ämnet produceras genom 

att alkohol framställd ur sönderdelad petroleum eller från animaliska eller vegetabiliska oljor 

reagerar med oxiran. Oxiran framställs ur eten (från petroleum) och är en explosiv, färglös gas. 

Det reagerar med organiska material och används därför till sterilisering av sjukhusutrustning och 

födoämnen. Eftersom det finns många olika kolkedjelängder i oljorna kommer även 
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rektionsprodukterna att ha det. I Sverige används alkoholetoxylater i tusentals ämnen bl.a. i 

tvättmedel och det går åt ca 5000 ton per år (33). 

Påverkan på huden. Kan inte utröna dess verkan på huden. Kan ge kontakteksem (34). 

Miljöpåverkan. Produkt ur petroleumindustrin, se petrolatum. 

METHYLPARABEN 

Vad? Methylparaben har synonymerna: C8H8O3, Metyl-p-hydroxibensoat, 4-Hydroxibensoesyra 

metylester, E 218 och har CAS-nr 99-76-3 (30). Parabener framställs genom att 4-

hydroxibenzoesyrans syradel reagerar med en alkohol tex metanol, benzylalkohol. Genom 

upphettning av kaliumsalt av fenol tillsammans med torr koldioxid tillverkas 4-

hydroxibenzoesyra. Parabener används som konserveringsmedel sedan 1920- talet och har 

antimikrobiella egenskaper. Då ämnet har begränsad löslighet i vatten används det mestadels i 

kosmetik och hudvårdande produkter och användningen ökar enligt Kemikalieinspektionen (35).  

Påverkan på huden. Har inga hudvårdande egenskaper. Näst efter doftämnen är 

konserveringsmedel den vanligaste orsaken till kontaktallergi (36). Sedan mitten av 90-talet har 

användningen av parabener ökat med 180 % enligt Kemikalieinspektionen. Då fanns 120 

registrerade parabener, nu finns minst 336 st. Enligt Lars Drake, vetenskaplig rådgivare vid 

Kemikalieinspektionen är det ett problem: 

 ”Det är en enorm förändring. Huvudorsaken är att företagen tar fram fler produkter som de kan 

sälja. Vi får en större spridning av produkter. Samtidigt finns en osäkerhet kring hur allvarliga 

ämnena är, vilket är problematiskt” (37). 

Internationella studier har visat på störningar i kvinnliga hormoner, mäns fertilitet och 

utvecklingsstörningar hos barn och foster. I Norge krävde nyligen konsumentorganisationer att 

parabener ska förbjudas, i Danmark finns redan ett förbud mot propyl- och butylparabener i 

produkter till barn under tre år. Naturskyddsföreningen vill införa ett förbud även i Sverige. 

Sverige tillåter alla parabener i vardagsprodukter enligt EU:s regler (37). 

Miljöpåverkan. Naturskyddsföreningen är rädd för cocktaileffekter. Branschorganisationen 

Kemisk-tekniska leverantörförbundet anser att parabener är skonsamma för människa och miljö. 

VD:n Olof Holmér säger: 

 ”Ett förbud skulle göra det svårare att ta fram produkter. Det är bra att det finns en uppsättning 

av olika konserveringsmedel. Om någon är överkänslig mot ett ämne kan personen i fråga välja 

en annan produkt.” (37). 
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CITRIC ACID 

Vad? Citronsyra med synonymerna: 2-Hydroxi-1,2,3-propantrikarboxylsyra, 

citronsyra monohydrat med CAS-nr 77-92-9. Det är en karboxylsyra som utvinns ur omogna 

citroner eller odlingar med borstmögelsvampar. Inom livsmedelsindustrin används den som 

surhetsreglerande medel och har E-nr 330. Den används också som konserveringsmedel och 

rengöringsmedel av t.ex. badkar. Den framställs helt på biologisk väg och människan innehåller 

ca 1g/kg kroppsvikt (35). Det finns även en variant som utvinns ur industriprocessad majssirap. 

Genom enzymatiska processer kan den förvandlas till dextros som fermenteras och då kan bli 

produkterna: mononatriumglutamat (smakförstärkare), citronsyra, xantangummi 

(förtjockningsmedel) eller plast (38). 

Påverkan på huden. Irriterande. 

Miljöpåverkan. Har inte hittat några miljöaspekter.  

NATRIUM CITRAT  

Vad? Natrium citrat har synonymen trisodium citrate och utvinns ur citronsyra. Det är bl.a. en 

anti-koagulant och ett buffertämne som reglerar PH-värden (39). Enligt Naturskyddsföreningens 

listor så har den CAS-nr 6132-04-3. 

Påverkan på huden. Den är listad som irriterande för ögon, hud och andningssystem (40). 

Miljöpåverkan. Har inte hittat några miljöaspekter. 

RESULTATET AV CHILDREN BODY LOTION 

 

Flaskan har även en svensk innehållsförteckning som inte är lika specifik och där två 

ämnesgrupper är utmärkande: ekologiska olivoljeprodukter samt palmoljeprodukter. Jag tar upp 

olivoljans historia och raffineringsprocess samt vad palmolja innehåller och hur det påverkar 

miljön. Tillverkarna lovar också att produkten är av 100 % vegetabiliskt ursprung.  
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*ekologisk ingrediens 

Aqua Renat vatten. För en mjukare konsistens. 

Prunus armeniaca kernel oil* Aprikoskärnolja, mjukgör. 

Glycerin* Fettalkohol som mjukgör och återfuktar. 

Cetyl alkohol Fettalkohol, används som emulgeringsmedel, 
förtjockningsmedel och mjukgörande medel. 

Cetearyl olivate samt sorbitan olivate Estrar ur olivolja och cetearyl alkohol samt 
olivolja och sorbitol. Mjukgörande och 
fuktbindande egenskaper. 

Butyrospermum parkii butter* Sheanötolja. Skyddar mot uttorkning. Svagt 
inflammationshämmande och därför bra vid 
hudsjukdomar. 

Glyceryl stearate SE Glycerin och stearinsyra. Mjukgörande och 
skyddar mot uttorkning. 

Simmondsia chinensis oil* Ekologiskt jojobaolja. Består av ett flytande 
vax som absorberas av hornlagret och ger ett 
skydd mot uttorkning och nötning. Reglerar 
talgkörtlarnas produktion. 

Glyceryl caprylate Glyceryl kaprylat. Mjukgörande och 
emulgerande medel. 

Sodium citrate Citronsyra. Surhetsreglerande och 
konserverande. 

P-anisic acid Anissyra. Ev. bakteriedödande. 

Calendula officinalis* Ekologiskt extrakt från ringblomma. 
Sårläkande och inflammationshämmande. 

Hellianthus annuus oil* Solrosolja. Mjukgör och tillför omega 3 till 
huden. 

Tocopheryl acetate  Vegetabiliskt vitamin E. Konserverande samt 
skyddar mot oxidation i hudens fetter. 

 
 

VEGETABILISKA OLJORS INNEHÅLL OCH HISTORIA 
 
 I bibeln nämns olja flertalet gånger och är då synonymt med olivolja som var den olja som 

brukades i Sydeuropa. Den användes som smörjelse, i ritualer mm. Fredsduvan med sin olivkvist 

i näbben är också en välkänd symbol och några kända ord är: 

”Och de gick ut och predikade att man skulle göra bättring och de drev ut många andar och 

smorde många sjuka med olja och botade dem.”  (Nya Testamentet: Markus 6:12–13) .  

Olivoljan har sitt ursprung i Mellanöstern och fördes till Grekland av fenicierna 1500 f Kr. Den 

första pressningen av oliverna användes till mat, den andra till örtoljor och salvor och den tredje 

till lampolja. Bruket spreds till Italien på 600-talet f Kr men det var romarna som började odla 

oliver i stor skala och sprida den vidare till Nordafrika (41). När imperiet föll på 400-talet gav det 

stora konsekvenser för försörjningen. Den katolska kyrkan blev nästa storkonsument med hjälp 

av de italienska statsstaterna Venedig, Genua och Florens som satte priserna.  
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Olivträdet Olea europea växer i regioner som är svåra att klara för andra grödor. Det gör trädet till 

en viktig inkomstkälla i dessa områden. Det är också en del av Medelhavsländernas kultur och själ 

och det sägs att trädet kan bli 2000 år gammalt. Sedan 90-talet har konsumeringen av olivolja ökat 

explosionsartat i Sverige. Alla världsdelar har sina egna oljeväxter såsom raps i norden, majs i 

Amerika, sesam i Asien eller oljepalmen i Afrika. Rapsoljan blev inte ätlig förrän på 70-talet då 

nya rapssorter odlades fram som inte hade för höga halter erukasyra. Dock var de så besprutade 

att de inte gick att kallpressa. Andra oljeväxter i Sverige har varit rybs och rova, vitsenap, lin och 

hampa. De senare odlades främst som spånadsväxter och oljan användes enbart som lamp- och 

smörjoljor och till tvål och såpa. 1966 drogs de statliga stöden till odling av lin och hampa in och 

vi har varit beroende av importen från andra länder såsom Afrika för att få smörjoljor och 

rengöringsmedel. EU-bidraget till jordbruksstöd ändrades på 90-talet och gjorde rapsodling 

olönsam (42). Idag hoppas man att det istället ska löna sig att använda till biobränsle (43).  

RAFFINERINGSPROCESSEN  

Precis som det var då är det nu. Den finaste oljan får vi i den första pressningen. Om det sker 

uteslutande genom mekaniska processer utan tillsatser av något slag så får den kallas Extra Virgin 

Oil. Numera finns även en skyddad ursprungsbeteckning på vissa olivoljor för att garantera dess 

ursprung. Det är annars ganska vanligt att man blandar oljor från olika regioner/ länder vilket ger 

en smakskillnad då smaken, precis som med vin, beror på vilken olivsort den utvunnits ifrån samt 

mognadsgraden hos oliverna. Hanteringen är också viktig. Precis som äpplen oxiderar oliver vid 

mekaniska skador eller när de får vänta för länge på pressning vilket kan ge en hög syrahalt i 

produkten. Temperaturen vid pressning för extra virgin oil ska hållas kring 27 grader. Vatten 

centrifugeras bort, sen filtreras oljan och hälls upp på flaska. Syrahalten är ett mått på fria 

fettsyror och är reglerad till 0.8% i extra virgin oil (44). 

De pressrester som är kvar innehåller fortfarande olja som det av ekonomiska skäl är lönsamt att 

utvinna. Det görs med hjälp av lösningsmedlet hexan. Först torkas massan innan den sprayas 

med lösningsmedlet. Därefter destilleras oljan ur och renas. Vid reningen tillsätts först en syra 

som separerar ämnena, sedan en bas som gör att oljan förtvålas. Restämnen kan då tas bort. 

Antioxidanter och smakämnen försvinner också. Andra steg i 

reningen är borttagning av vaxer och färger och slutligen 

deodorisering med het vattenånga för en luktfri produkt (41). I 

Sverige får det finnas 1 mg hexan per kilo matolja eller margarin 

enligt Livsmedelsverkets förordning LIVSFS 2011:12 (45). 

Märkningen Olio de oliva står för en raffinerad produkt som 

blandas med extra virgin olja för smakens skull. Olio di Sansa di 
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Oliva står för olivrestolja som utvunnits ur resterna med hjälp av kemiska tillsatser. För att få 

smak som försvunnit i raffineringen tillsätts jungfruolja (44). Olja från pressrester eller dåligt 

hanterade oliver som gett en för hög syrahalt i jungfruolja är inte tjänligt som föda. De kan dock 

renas (41). Syrahaltens reglering ändrades i en EU-förordning 2002 då man upptäckt fusk inom 

området. Genom kemiska processer var det möjligt att sänka syrahalten i sämre oljor och sedan 

sälja som bättre kvalité (46).  

En miljösynpunkt som ofta framförs vid olivodling är dess erosionshämmande verkan. Om 

trädraderna följer landskapets konturer och inte växer allt för tätt samt har någon form av 

täckgröda så minskar de erosionen. Intensiva odlingar bidrar däremot till erosion med täta rader 

längs med sluttningar och bar jord som harvas. Negativt för miljön är också den kemiska 

bekämpningen av olivflugans larver samt ogräsbekämpning. Pressvattnet från oljeframställningen 

ses också som ett avfallsproblem. Energin som går åt i reningsprocesserna är omfattande (41). 

PALMOLJAPRODUKTER 
 
Vad? Palmfett/ palmolja med CAS-nr 8002-75-3 utvinns ur oljepalmen Elaeis guineensis (INCI-

namn) frukter. Den växer naturligt i Västafrika men blev importerad till Sydostasien på 1800-

talet. Palmen blir vanligen runt 15 meter men kan bli uppemot 30 meter och kan leva i 200 år. 

Palmolja är smörlikt till sin konsistens och är en av ingredienserna i margarin. 

 
Förklaring: (0): mättad fettsyra, (1): enkelomättad fettsyra Omega 9, (2): fleromättad fettsyra Omega 6, (3): 

fleromättad fettsyra Omega 3. 

Övrigt innehåll: Glycerin 11 % som i förestring med fettsyrorna bildar själva oljan. 
Fria fettsyror, d.v.s. fettsyror oförenade med glycerin, halten ökar när oljan härsknar. Palmolja 
härsknar fortare än andra oljor. 
Steroler ca 0.1%. 
E-vitamin 0,008-0,03 %, vitamin K: 0,00001 %  
 
Påverkan på huden. Är en fet olja och stannar därför kvar länge på huden som ett skyddande 

lager t.ex. vid kall väderlek. 
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Vad? Palmkärnolja/ palmkärnfett med CAS-nr 8023-79-8. Kommer från kärnan i 

oljepalmsfrukten. Ingrediens i margarin och tidigare använt som hårpomada. 

 
Förklaring: (0): mättad fettsyra, (1): enkelomättad fettsyra Omega 9, (2): fleromättad fettsyra Omega 6, (3): 

fleromättad fettsyra Omega 3. 
 

Vitaminer och övriga ämnen samma som i palmolja. 
 
Påverkan på huden. Krämer blir fastare och skyddar mot uttorkning.  

Miljöpåverkan. Tropisk regnskog skövlas till förmån för palmoljeplantager och är därmed inte 

bra ur miljösynpunkt. Malaysia och Indonesien är de främsta exportörerna i Sydostasien. Där har 

tropisk regnskog skövlats med stor påverkan på den biologiska mångfalden. Vatten har blivit 

giftigt av bekämpningsmedel och ursprungsbefolkningen som levt av och i skogarna kan inte 

längre försörja sig (47). Bland arter av djur som är hårt drabbade finns orangutangen från 

Sumatra. På hundra år har populationen gått ner med 86 %. Den asiatiska elefanten har i brist på 

egna områden sökt sig in till odlingarna där de blir dödade av plantageägarna då de ses som 

skadedjur. Den sydkinesiska tigern har haft ett stort utbredningsområde men idag återfinns de 

bara i några få länder och till ett sammanlagt antal på ca 5000 individer (48). Enligt WWF 

importerar Sverige ca 44 000 ton palmolja/år. Den används i allt från mat till kosmetika och 

resterna efter pressningen blir till djurfoder. I innehållsförteckningar gömmer den sig ofta bakom 

orden vegetabilisk olja. Användningen av den termen i innehållsförteckningar gör det möjligt att 

byta ut oljan till den som för tillfället är billigast utan att ändra innehållsförteckningen. Enligt 

WWF:s beräkningar använder varje svensk ca 11m2 mark utomlands för egen konsumtion (47). 

2001 började WWF arbetet med att grunda Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 2004 

hade 27 organisationer världen över åtagit sig att stödja RSPO. Idag är 12 % av 

palmoljeproduktionen certifierad av RSPO. Behovet av palmolja har globalt sett ökat från ca 20 
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miljoner ton år 2000 till 50 miljoner ton i år (49). Behovet kan förklaras med att oljan är 

mångsidig, billig, mest producerad samt högavkastande. Lantmännen som är en ledande aktör 

inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk i Sverige, blev 2011 RSPO- certifierade (50). 

AQUA. Renat vatten. 

APRIKOSKÄRNOLJA 

Vad? Apricot kernel oil med CAS-nummer 72869-69-3 och INCI-namn Prunus armeniaca L .  

Aprikoskärnolja pressas ur det lilla fröet innanför den hårda kärnan i aprikoser. Fröet innehåller 

45 % olja. Den olja som används i kosmetikaindustrin raffineras men även kallpressad finns att 

köpa.  

Påverkan på huden. Det är en halvfet (tränger in i huden relativt fort) och stabil olja. 

Aprikoskärnolja innehåller omega 3,6 och 9 och anses skydda och öka elasticiteten i huden. Bra 

för torr, känslig och åldrande hud liksom kliande, inflammerad (51). 

 

Förklaring: (0): mättad fettsyra, (1): enkelomättad fettsyra Omega 9, (2): fleromättad fettsyra Omega 6, (3): 
fleromättad fettsyra Omega 3. 

Miljöpåverkan. Har inte hittat några effekter. 

EKOLOGISKT VEGETABILISKT GLYCERIN 

Vad? CAS-nr 56-81-5 med synonymerna glycerol, glycerylalkohol, propantriol, oljesött, Scheeles 

sött, 1,2,3-propantriol. Glycerin är en tvåvärdig alkohol och finns bl.a. i människokroppen. 

Fettsyror binds till glycerin och finns i fettämnen till 5-10%. Det kan tillverkas av växter, djur 

eller syntetiskt av råolja.  

Påverkan på huden. Den fungerar återfuktande och mjukgörande men i för stor mängd drar 

den istället fukt ur huden.  

Miljöpåverkan. Anses inte vara farlig för miljö eller människa. 
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CETYLALKOHOL 

Vad? Kallas även palmitylalkohol och har CAS-nummer 56653-82-4. Den framställs vanligen ur 

palmolja eller kokosolja. Den gör krämer fastare. Olöslig i vatten.  

Påverkan på huden. Den används som mjukgörare, tensid eller emulgeringsmedel i krämer (9). 

Miljöpåverkan. Cetylalkohol är giftigt för vattenlevande organismer. Den är lätt nedbrytbar men 

det anses vara möjligt att den bioackumuleras (52). Palmoljeindustrin sker på bekostnad av 

skövlingen av regnskog, se palmoljeprodukter. 

CETEARYL OLIVATE SAMT SORBITAN OLIVATE 

Vad? Sorbitanoleat har CAS-nummer: 1338-43-8 och används som förtjockningsmedel, 

stabiliseringsmedel och emulgeringsmedel i kosmetika, mat och mediciner. Den utvinns ur 

sorbitol och olivolja. Sorbitol är en alkohol som finns i många frukter och bär men kan också 

framställas kemiskt ur glykos och stärkelse. Sorbitol binder fukt. Cetearyl olivate med CAS-

nummer 348616-34-2 är en ester av cetearyl alkohol och olivolja.  

Påverkan på huden. Mjukgörande och fuktbindande egenskaper. Anses inte vara farligt. 

Miljöpåverkan. Anses inte påverka miljön negativt. 

EKOLOGISKT SHEANÖTSMÖR 

Vad? Sheanötsmör med synonymerna: Sheasmör, shiasmör, shismör, karitésmör, bassiasmör, 

sheafett och INCI-namn Butyrospermum parkii. Framställs av nöten från sheanötsträdet 

Vitellaria paradoxa som växer vilt i Centralafrika (53). Används i Afrika och Japan som smör i 

Sverige, finns även i en del choklad. Har under tusentals år använts som matfett, i tvåltillverkning, 

krämer och lampolja av afrikaner (53). 

 

Förklaring: (0): mättad fettsyra, (1): enkelomättad fettsyra Omega 9, (2): fleromättad fettsyra Omega 6, (3): 
fleromättad fettsyra Omega 3. 
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Övrigt: Glycerin 5-8% som i förestring med fettsyrorna bildar själva fettet. 
Oförtvålbara ämnen 4-15% t.ex. vax, steroler, fria fettsyror, E-vitamin. 
Steroler 5-10%, speciellt fytosteroler som stimulerar bildningen av nya celler. 
Estrar av kanelsyra ca 7 % verkar skyddande mot solstrålning, uppmjukande och läkande. 
Tripentener verkar antiinflammatoriskt. 
Spår av e-vitamin. 

Påverkan på huden. Ger en fet yta som skyddar mot uttorkning. Svagt 

inflammationshämmande vilket är bra för torr, eksem och solsvedd hud. 

Miljöpåverkan. Trädet är rödlistat som sårbar dvs. den riskerar att dö ut i vilt tillstånd i ett 

medellångt tidsperspektiv (54). Författarna till Reinforcing sound management through trade: shea tree 

products in Africa, anser att: 

 ”Större öppenhet och kvalitetssäkring genom hela leveranskedjan är en förutsättning för att shea 

trädet ska nå sin fulla potential som en ekonomisk, näringsmässig och miljömässig resurs för 

hushåll på landsbygden i Afrika och för kommande generationer. För att utvecklingen av handel 

med shea-produkter ska leda till påtagliga förbättringar i en hållbar förvaltning av shea-resurser 

och tillhörande skogsmark i Afrika, måste nya partnerskap mellan landsbygdens producenter, 

nationella beslutsfattare, den privata sektorn och internationell industri fortsätta att växa och en 

viss del av dess fördelar måste kanaliseras till en bättre förvaltning av skogar och 

skogsmarker.”(egen översättning) (55). 

GLYCERYL STEARATE SE 

Vad?  Glycerylstearat SE är den "självemulgerande" formen av glycerylstearat som görs av 

glycerin och stearinsyra. Den innehåller även kaliumstearat och/eller natriumstearat.  

Påverkan på huden. Den bildar en vattenavdunstande barriär. 

Miljöpåverkan. Anses ha liten miljöpåverkan. 

EKOLOGISK JOJOBAOLJA 

Vad? Jojoba, Simmondsia chinensis, en buske eller litet träd på 1-3m, växer i ökenområden i 

Nordamerika. Den har djupa rötter och gråa, ovala blad med vaxad yta som minskar vätskeförlust 

och gör det möjligt för den att leva i öknen (56). Trädet är städsegrönt (grönt året runt) och kan 

leva i 50-200 år, efter fem år börjar den producera frön (57). Oljan ur fröna har utvunnits mycket 

länge av Amerikas indianer för behandling av sår och skador. På 70-talet samlades frön in av 

naturliga bestånd i liten skala och pressades. I och med importförbudet mot valolja 1971 så 

började jojobaoljan användas i bl.a. makeup-produkter med bättre resultat än tidigare. Idag är 

jojobaolja en storindustri med export till bl.a. Europa och Japan (56). 

Påverkan på huden. Fettet i fröet är egentligen inte olja, fast det kallas för det, utan vax. Det 

undersöktes på 30-talet och man såg att det inte bestod av triglycerider som vanliga fetter och 

oljor gör. Istället bestod det av flytande vax. Skillnaden är att triglycerider tas upp i 
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matsmältningssystemet och bryts lätt ned medans vax inte gör det. Det tillför inga näringsämnen 

men absorberas lätt och ger ett skydd då det blandar sig med våra egna vaxer i huden. Den 

används mot både torr och fet hud då den binder hudens fukt liksom hjälper till att normalisera 

talgutsöndringen (57).  

Det finns olika kvalitéer av oljan, kallpressad, deodoriserad eller raffinerad till industrianvändning.  

 

Förklaring: (0): mättad fettsyra, (1): enkelomättad fettsyra Omega 9, (2): fleromättad fettsyra Omega 6, (3): 
fleromättad fettsyra Omega 3. 

Miljöpåverkan. Inga miljöskador har hittats. Fungerar bra som ett alternativ till 

petroleumbaserade produkter i industrin (56). 

GLYCERYL CAPRATE 

Vad? Glyceryl kaprylat utvinns ur glycerin och har CAS-nr 26402-26-6. Används som 

mjukgörande medel samt emulgeringsmedel. Mono- och di-glycerider används även som 

livsmedelstillsatser. 

Påverkan på huden. Anses mjuka upp huden. 

Miljöpåverkan. Har inte hittat någon påverkan. 

CITRONSYRA 

Se tidigare förklaring under krämen Locobase. 

P-ANISIC ACID 

Vad? Anissyra även kallad anisaldehyd är en färglös vätska från anisfrö (58). Finns i fröet till 

ettåriga Pimpinella anisum. Odlas över hela världen och är en känd medicinalväxt för magbesvär 

och genom sin slemlösande effekt mot hosta (59). Den anses härstamma från Orienten men 

förekommer endast odlad i Europa. Anisolja får även utvinnas ur stjärnanis, Illicium verum, ett 

städsegrönt träd från provinsen Yunnan i Kina samt provinsen Tonkin i Vietnam. Det är fröet 

som används. Oljan har samma beståndsdel vare sig den utvinns ur anis eller stjärnanis dvs. 
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anetol. Fröet innehåller: eterolja (2-3 %) med huvudbeståndsdel anetol (80-90 %), dess isomer 

metylkavikol, små mängder anisaldehyd, anissyra och dianetol. Anisfrön är en känd brödkrydda 

med lakritssmak och smakämne i läkemedel. Oljan var en beståndsdel i absint. (60)  

Påverkan på huden. Anisylalkohol är allergiframkallande (61). Har inte hittat något om anissyra. 

Miljöpåverkan. Inga miljösynpunkter har hittats. 

EKOLOGISKT RINGBLOMMAEXTRAKT 

Vad? Ringblomma, Calendula officinalis, är endast odlad i Sverige men förekommer ibland vild i 

sydligare trakter. Den ordinerades av Hildegard av Bingen redan på medeltiden och idag vet man 

att den är verksam genom sin stimulerande och kramplösande verkan mot bl.a. hosta. Den har 

även en välgörande effekt på lever och galla och är urindrivande (59). Utvärtes används den som 

ett läkande medel mot bl.a. sår, brännsår, eksem och akne då den har sårläkande och 

inflammationshämmande verkan. Hela växten är ätlig och kan användas i t.ex. sallad (62).  

Påverkan på huden. Innehåller karotinfärgämnet xantofyll som är ett förstadium till vitamin A. 

Tillsammans med de eteriska oljorna i ringblomman påverkar det nybildningen av ny hud. De 

behöver dock transporteras av fett för att verka. Innehåller även salicylsyra som lindrar smärta, 

calendulin, flavonglykosider, saponiner och bitterämnen (63). 

Miljöpåverkan. Inga miljösynpunkter har hittats. 

EKOLOGISK SOLROSOLJA 

Vad? Utvinns ur solrosen Helianthus annuus frön. Har odlats i tusentals år i Mellanamerika och 

fördes på 1500-talet till Europa av spanjorerna. 

Påverkan på huden. Den är en torr olja som absorberas lätt vilket är bra för fet hud. Bra även 

för hud som har brist på linolsyra. Blandas med fördel med lite fetare oljor och passar då också 

till normal/torr hud.   

 

Förklaring: (0): mättad fettsyra, (1): enkelomättad fettsyra Omega 9, (2): fleromättad fettsyra Omega 6, (3): 
fleromättad fettsyra Omega 3. 
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Miljöpåverkan. Har inte funnit någon. Fröna innehåller mycket kadmium som är en farlig 

tungmetall. Kadmium är vattenlösligt och följer inte med oljan vid pressning men finns kvar i 

pressresterna som används som djurfoder. 

VEGETABILISKT VITAMIN E 

Vad? Även kallat tokoferol som framställs ur sojabönsolja. Det finns syntetiskt framställd E-

vitamin. Används som oxidationsmedel dvs. förhindrar att oljor och fetter härsknar. 

Påverkan på huden.  Tokoferoler finns i människans hud och inre organ. I kroppen skyddar 

den A- och C-vitamin från oxidation, det stimulerar blodcirkulationen och immunförsvaret. På 

huden skyddar den mot UV-strålning som gör att fria radikaler bildas, förebygger rynkbildning 

genom att celler med brist på E-vitamin och selen lättare bildar fria radikaler (64). 

Miljöpåverkan. Inga miljösynpunkter har hittats. 

SAMMANFATTNING 

VAD INNEHÅLLER DÅ KRÄMERNA?  
 
Locobase innehåller mjölksyra som skalar av det yttersta hudlagret för att verksamma ämnen, 

som i det här fallet utgörs av propylenglykol, lättare ska kunna tränga in. Vaselin och flytande 

paraffin bildar en skyddande hinna mot vattenavdunstning. Vatten. Fettalkoholer, kemiska 

konsistensgivare och konserveringsmedel. Syntetiskt E-vitamin. 

 Children body lotion innehåller mest vatten. Aprikoskärnolja med mättade fettsyror samt 

fettsyrorna omega-3, -6 och -9. Fettalkoholer och estrar ur olivolja samt olivolja och sorbitol. 

Sheanötsmör med mättade fettsyror samt omega-6 och -9. Sheanötsmör innehåller också steroler 

(fytosteroler påverkar bildningen av ny hud), tripentener som är inflammationshämmande, estrar 

av kanelsyra som skyddar mot solstrålning och är uppmjukande och läkande samt fria fettsyror, 

glycerol, vax och E-vitamin. Vegetabiliska glycerolprodukter som konsistensgivare och fuktgivare. 

Ekologisk jojobaolja som reglerar talgproduktionen. Ekologiskt extrakt ur ringblomma som är 

läkande och inflammationshämmande. Som konserveringsmedel används citronsyra, anissyra och 

vegetabiliskt E-vitamin. 

DISKUSSION 

HUDEN 

Enligt undersökningen är innehållet i respektive hudkräm väsentligt olika. Större delen av 

råvarorna i Locobase består av produkter ur råolja medan större delen av råvarorna i Children 

body lotion består av vegetabiliska oljor och fetter. 

 De hudvårdande egenskaperna i Locobase består av en AHA-syra, återfuktning och barriärer 

mot vattenavdunstning. Children body lotions vårdande egenskaper består av barriärer mot 

vattenavdunstning, återfuktning, reglering av talgproduktion, vitaminer, essentiella(livsnödvändiga 
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då kroppen inte producerar dessa själv) fettsyror, eteriska oljor med t.ex. 

inflammationshämmande verkan.  

Huden kallas ibland för vår tredje njure då den utsöndrar slaggprodukter vilket hjälper till med 

reningen av kroppen. Genom hudens genomsläpplighet för hydrofila och lipofila ämnen som inte 

renas i lever eller njurar innan de tas upp i blodomloppet, kan man dra hypotesen att ämnen på 

huden kanske upptas lättare av kroppen än genom oralt intag, då detta passerar genom njurar och 

lever innan det upptas i blodet.  

BIVERKNINGAR FRÅN PRODUKTERNA 

Vitt vaselin som används inom medicinen och i hudvårdsprodukter har en renhetsgrad som 

tillåter förekomsten av PAH till en maxhalt av 300 ppm. Även kvarvarande rester efter 

raffineringen tycks ha en standardiserad maxhalt. Med tanke på att barn har tunnare hud och 

sämre förmåga att rena kroppen, anser jag att föräldrar bör informeras innan behandling påbörjas 

som innebär att man kontinuerligt smörjer barnets kropp med ämnet. Information om att det ej 

är lämpligt att smörja på slemhinnor bör finnas. 

 Flytande paraffin liksom vegetabiliska oljor kan ge lipid lunginflammation vid inhalering eller 

genom att läka inifrån kroppen till lungorna. Israeliska läkare rekommenderar att flytande paraffin 

inte ska ges i form av laxermedel till vissa människogrupper. Användandet av flytande paraffin i 

badoljor för barn anser jag vara riskabelt. Dels för att ämnet tas upp i kroppen genom huden och 

i kroppen anses paraffin vara en förorening, liksom för möjligheten att barn ofta smakar och 

sväljer badvatten, vilket kan leda till att de av misstag får oljan i lungorna. Paraffinljus bör ha en 

tydlig upplysning att det kan ge allergiska reaktioner vid förbränning. 

 Propylenglykol som av vårdpersonalens informationsblad tydligt upptas i kroppen via huden har 

allvarliga biverkningar vid för stort intag. Barn rekommenderas ändå att kontinuerligt smörja sig 

med ämnet. Utan information till konsumenten om ämnets ototoxicitet kan möjlighet föreligga 

att man smörjer t.ex. utslag på öronen vilket kan leda till bestående men. Kemikaliemyndigheten 

har klassat ämnet som allergiframkallande och ett riskminskningsämne vilket innebär att 

propylenglykol kan fortsätta användas tills ett lämpligare alternativ har hittats. 

 Båda hudkrämerna innehåller allergiframkallande ämnen och ämnen som ur miljösynpunkt är 

skadliga.  

Vissa former av cancer ökar i vår del av världen, liksom allergier. Omkring 20 procent av 

befolkningen i Sverige har någon form av kontaktallergi. Användningen av 336 olika 

konserveringsmedel gör det inte lättare att undvika dessa ämnen. Enligt VD:n för 

branschorganisationen Kemisk-tekniska leverantörsförbundet är det bra med så många 

konserveringsmedel då det ökar valfriheten genom att fler produkter med olika 
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konserveringsmedel kan produceras. Personligen vill jag inte 

kalla det valfrihet när produkten ändå innehåller syntetiskt 

konserveringsmedel. Vid allergier är det heller inte tillrådligt 

att exponeras för så många konserveringsmedel då det anses 

öka allergin, vilket försvårar utredningar inom sjukvården, 

om de ens är möjliga att genomföra. 

MILJÖ 

Om man vill handla miljövänligt idag tror jag inte att många 

tänker på att det är restprodukter ur råoljeraffinering, som 

funnit ny användning i hudkrämerna. Det är inget som syns i 

reklamen för produkten och inget företagen stoltserar med. 

Däremot kan flaskan prydas med en bild på oliver fast innehållet av olivolja i produkten kan vara 

en bråkdel. Bakom de vegetabiliska oljorna kan ocertifierad palmolja gömma sig vilket gör det 

omöjligt att veta om produkten är miljövänligt framställd. Oavsett om vi väljer att ha 

vegetabiliska eller mineraliska oljor på huden så behövs kunskap om produkternas innehåll och 

miljöpåverkan och inte bara dess påstådda verkan på huden. 

 Vad gäller de kemiska ämnenas namn bör en tydlig förklaring för konsumenten finnas. Idag kan 

kemiska ämnen benämnas med olika namn vilket gör det svårt för konsumenten att avgöra vilket 

ämnet egentligen är och förväxlingar kan ske. Möjligheten att göra ett miljömedvetet val vid 

inköp samt möjligheten att undvika ämnet vid eventuella allergier försvåras. 

 Den svenska miljöpolitikens långsiktiga mål, generationsmålet, har till syfte att lämna över ett 

samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Vid tillverkning, användning 

och avfallshantering behövs en sammanhängande kunskap som saknas idag. Vid den globala 

handeln med varor är det tillverkare och importörer som ansvarar för att varorna är säkra. Många 

regleringar har tillkommit på senare år och förbättringar är på väg t.ex. genom uppförandet av 

Reach – EU:s nya kemikalielagstiftning som ska registrera, riskbedöma och godkänna befintliga 

och nya kemikalier. Trots den så är det svårt att veta vad som anses farligt då flera länder bortser 

från EU:s rekommendationer till förmån strängare regler som exempelvis fallet med parabener. I 

Danmark driver också myndigheterna kampanjer riktade mot ungdomar för att klargöra 

sambanden mellan kosmetika och allergier, något som inte uppmärksammas i Sverige.          

Konsumenten har idag ett stort ansvar i spridandet av kemikalier, det vi bär hem hamnar så 

småningom i avlopp och sopor. Möjligheten att välja ett miljövänligare alternativ vad avser 

hudkrämer är begränsad. Det är upp till konsumenten att avgöra vad som är säkert ur 

miljösynpunkt. Information om hur produkten har påverkat miljö, invånare och arbetare vid 
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tillverkningen är något som bör finnas lättillgängligt i anslutning till köpet av produkten, liksom 

huruvida den bidrar till den kemiska miljöförstöringen vid användning och avfallshantering. 

Vid t.ex. konserveringsmedelsallergi finns föga hjälp att få från sjukvården. De använder 

kontrollerade produkter som det kallas och kemikalier anses mer stabila än vegetabiliska 

produkter. Vegetabiliska produkter påverkas av odlingsbetingelserna vilka kan variera, medan 

kemikalier är lättare att återskapa exakt. Idag produceras så många nya ämnen att inte ens läkarna 

kan avgöra vilka vi eventuellt inte tål och de drabbade får klara sig själva. Sjukvården som både 

rekommenderar hudkrämer och är en stor konsument av detsamma, bör kunna avgöra om 

produkterna är säkra ur allergisynpunkt. En fördel vore om sjukvården gick över till mer 

miljövänliga produkter då deras rekommendationer når många människor och det skulle kunna 

öka miljömedvetenheten i samhället. 

INDIVIDANPASSADE HUDKRÄMER? 

De kombinationer av kemikalier som vi dagligen utsätts för, är det ingen som har överblick över. 

Ett steg i rätt riktning i avverkandet av fossila bränslen och genom det, minskandet av kemiska 

ämnen, vore om konsumenten fick kunskap om att också hudkrämen har fossilt ursprung. 

Genom konsumentens valfrihet att välja förnybara källor i sina produkter ges möjlighet till 

företag att sluta fokusera på, samt producera, nya produkter av fossilt ursprung och istället lägga 

pengar på forskning av förnyelsebara råvaror. Konsumentens makt ligger i hennes valfrihet vilket 

också är ett sätt att uttrycka sin mening och utöva påtryckning på företag. För råoljeföretag 

innebär deponeringen av restprodukter en stor kostnad för företagen. Idag finns möjligheten att 

deponera i hudkrämer och samtidigt tjäna pengar. 

 Konsumtionen av hudvårdande produkter behöver också ses med nya ögon. Om samhället går 

över till användningen av vegetabiliska oljor finns en risk att mer regnskog skövlas. Inte för att 

palmolja är något du som konsument kan köpa enligt egen erfarenhet, palmoljan går till 

industriernas tillverkning, men möjlighet föreligger för annan exploatering av naturresurser. 

Kanske kan oljemängden minskas genom att konsumenten uppmuntras att köpa råvaror till 

egentillverkning av hudkrämer direkt i butiken. Den möjligheten finns redan i många 

hälsokostbutiker och på nätet. Det ger en större möjlighet att tydligt informera om miljöproblem 

med råvarorna. Genom att återgå till att se hudkrämer som en färskvara (innan de kemiska 

konserveringsmedlens tid) som förvaras i kylskåp kan användandet av konserveringsmedel 

begränsas. Eftersom man då av naturliga skäl tillverkar mindre mängder som ska användas inom 

en kortare tidsrymd, minskar också svinnet. Precis som en egen odlad tomat har ett annat 

egenvärde i odlarens ögon, än en köpt tomat, förändras också värdet av hudkrämen vilket leder 

till mindre svinn. Samtidigt ger det konsumenten individuell möjlighet att välja de råvaror 
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hon/han tål och allergirisken minskar. Genom minskad konsumtion blir vatten och avfall renare 

och i slutänden även vi. 

METODDISKUSSION 

De vetenskapliga artiklarna är publicerade och granskade. Vad gäller informationen från internet 

så har jag försökt hålla mig till myndigheters hemsidor som är granskade. Wikipedia har jag 

dubbelkollat informationen genom källhänvisningar och ansett dessa vara tillförlitliga liksom 

shenet. Återförsäljare av varor är skyldiga att utlämna rätt information. Böckerna har tillförlitliga 

litteraturhänvisningar samt är M. Mességue en välkänd auktoritet inom ämnet. K Johansson är 

dokumentärfilmare samt miljöjournalist. H. Weiss samt K. Werner är båda författare och 

journalister. H.W. har skrivit flera böcker om läkemedelsindustrin och K.W. var i flera år 

talesman för Österreichisches Ekologieinstitut. M-E Nilsson är prisbelönt författare och flitigt anlitad 

föreläsare och matkrönikör i Svenska Dagbladet. H-A Hansen är professor i farmakognosi och 

boken har producerats vid Det Bästas fackbokredaktion i Stockholm. K. Ljungqvist driver 

örtagården i Dals Rostock, Dalsland. Boken är en uppslagsbok som har granskats av professor 

Gunnar Samuelsson. M-L Eklöf är örtterapeut med fyraårig engelsk utbildning i örtmedicin 

(fytomedicin).  
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