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Ny oberoende undersökning visar på en ekologisk revolution: 

Svenska folket har fått upp ögonen för ekologisk skönhetsvård. En helt ny undersökning 
från Urtekram visar att var tredje svensk har köpt ekologisk hud- eller hårvård det senaste 
halvåret och att 3 av 4 är oroliga för att vanliga hud- och hårvårdsprodukter påverkar den 
egna hälsan negativt. 

– Vi står inför en ekologisk revolution. Ekologiskt schampo, hudlotion och ansiktskräm 
är snart en självklarhet i badrummet, säger Anders Tengelin, Sverigechef på Urtekram.  

Danska Urtekram har tillverkat ekologisk hud- och hårvård i mer än 40 år men 
för många svenskar är ekologiska krämer och schampon en ny bekantskap. 
Den färska undersökningen är gjord av det oberoende undersökningsföretaget 
YouGov och visar att de ekologiska produkterna redan har slagit stort i 
Sverige. 

Kvinnor och yngre köper mest ekologisk hudvård 
Undersökningen visar att kvinnor och yngre köper mer ekologisk hud- och 
hårvård än resten av befolkningen. Av kvinnorna uppger hela 40 procent att 
de har köpt ekologisk hud- eller hårvård det senaste halvåret mot 30 procent 
av hela befolkningen. Bland de yngre (18-34 år) är motsvarande andel 41 
procent.  

– Vi vet att unga i dag är både kritiska och medvetna konsumenter. De letar 
efter produkter som är bra både för kroppen och för miljön, säger Anders 
Tengelin.  

Undersökningen visar också att många av de som hittills inte har shoppat loss 
bland de ekologiska tvålarna kan tänka sig att göra det. Av de som inte har 
köpt ekologisk hud- eller hårvård det senaste halvåret kan sex av tio (59 
procent) tänka sig att göra det.  

Utbredd oro för hälsa och miljö 
Det pågår en diskussion på nätet och i massmedia kring icke-ekologiska 
skönhetsprodukters påverkan både på den egna hälsan och på miljön, och det syns i resultatet av 
undersökningen. Hela 75 procent av svenskarna är oroliga för att innehållet i vanlig hud- och 
hårvård kan ha en negativ påverkan på hälsan och 84 procent är oroliga för påverkan på miljön. 
Samtidigt visar också undersökningen att nästan hälften av svenskarna (44 procent) inte har 
förtoende för att producenterna av hud- och hårvård ser till det bästa för deras hälsa och miljön. 

– Det förhållandevis låga förtroendet för branschen tror jag kommer göra att allt fler söker efter 
ansvarstagande ekologiska producenter. Vi på Urtekram har tagit fram ekologiska produkter i mer 
än 40 år och har alltid satt hälsa och miljö i första rummet. Nu är vi också först ut i Sverige med 
att bli märkta med den nya internationella standarden Cosmos, vilket är en garanti för hög 
kvalitet, säger Anders Tengelin.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ett utdrag ur undersökningen  

Köpvanor 

 30 procent av svenskarna har köpt ekologisk hud- eller hårvård det senaste halvåret. 

 40 procent av kvinnorna har köpt ekologisk hud- eller hårvård det senaste halvåret. 

 41 procent i åldrarna 18-34 år har köpt ekologisk hud- eller hårvård det senaste halvåret. 

 59 procent av de som inte köpt ekologisk hud- eller hårvård det senaste halvåret skulle 
kunna tänka sig att köpa.  

 68 procent av kvinnorna och 53 procent av männen som inte köpt ekologisk hud- eller 
hårvård det senaste halvåret skulle kunna tänka sig att köpa.  

 

Köpargument 

 71 procent av de som köper eller kan tänka sig att köpa ekologisk hud- eller hårvård gör 
det för att produterna är bättre för miljön.  

 38 procent av de som köper eller kan tänka sig att köpa ekologisk hud- eller hårvård gör 
det för att produterna är bättre för deras hälsa. 

 47 procent i åldern 18-34 år som köper eller kan tänka sig att köpa ekologisk hud- eller 
hårvård gör det för att produkterna är bättre för deras hälsa. 

 48 procent av barnfamiljerna som köper eller kan tänka sig att köpa ekologisk hud- eller 
hårvård gör det för att produterna är bättre för deras hälsa. 

 49 procent av svenskarna skulle köpa ekologisk hud- eller hårvårdsprodukter om de hade 
samma pris som vanliga (icke-ekologiska) produkter.  

Oro över innehållet 

 75 procent av svenskarna är oroliga för att innehållet i vanlig hud- eller hårvård kan ha en 
negativ påverkan på den egna hälsan.  

 84 procent av svenskarna är oroliga för att innehållet i vanlig hud- eller hårvård kan ha en 
negativ påverkan på miljön.  

Förtroende för producenter 

 44 procent av svenskarna har inte förtroende för att företag som tillverkar hud- eller 
hårvårdsprodukter ser till det bästa för miljön och för den personliga hälsan.  

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. 
Under perioden den 28 februari-2 mars 2014 har sammanlagt 1007 intervjuer genomförts via 
internet med män och kvinnor mellan 18-74 år i Sverige.  

För mer information om Urtekram och högupplösta pressbilder: 
http://www.urtekramsverige.se/produkter/vaardprodukter/all 

För mer information eller för att få hela undersökningen kontakta gärna: 
Anders Tengelin, Sverigechef Urtekram, 070 428 70 84, ate@urtekram.dk  
Elin West, Vår pr-byrå, 073 350 26 25, elin.west@varprbyra.se 
 
Urtekram är ett danskt företag som sedan 1972 har producerat ekologisk mat och hudvård. Huvudkontoret och en del av produktionen 
finns i Mariager på Jylland i Danmark. Företaget har över 1500 ekologiska produkter och är en av Nordens ledande producenter av 
ekologiska produkter. I Sverige säljs Urtekrams produkter över hela Sverige i matvaruaffärer, via internet och hälsokostbutiker.  
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