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Käppalaförbundet, Box 3095, 181 03 Lidingö 

cc: samtliga kommuner anslutna till Käppalaverket 

Svenskt Vatten 

 

Svar på brevsvar från Käppalaförbundet ang. 
reklamkampanj ”Städa naturligt!” 
 

Tack för svar på vårt brev! 

Vi noterar att Käppalaförbundet i sitt brevsvar hänvisar till diverse varor (hygienprodukter, 
rengöringsmedel, smink, kläder, möbler, leksaker) som ”innehåller många olika kemikalier” och att 
de ”kan vara långlivade i miljön, tas upp i kroppen och/eller vara giftiga….kan orsaka cancer, skada 
fortplantningsförmågan och vara hormonstörande”. Man hänvisar också till den s.k. 
cocktaileffekten. 

Detta svar betraktar vi som ett fullständigt ovederhäftig resonemang utan någon som helst saklig 
grund – åtminstone när det gäller vår bransch och de rengöringsprodukter som vi representerar. Att 
motivera en mångmiljonkampanj riktad mot städning och rengöring, som den Käppalaförbundet nu 
genomför, med diverse svävande påståenden betraktar vi som ett grovt övertramp från en viktig 
samhällsaktör som Käppalaförbundet. 

Svaret med uttalanden som att man i kampanjen förespråkar användande av ”enkla, men fullt 
potenta rengöringsmedel som ofta redan finns hemma och då kan användas till mer än ett syfte, 
både till matlagning och städning”, vittnar dessvärre också om Käppalaförbundets totala avsaknad 
av kunskap och kompetens på ett så samhällsviktigt område som städning, rengöring och hygien 
och om de rengöringsmedel som behövs för ett fullgott resultat. Detta är anmärkningsvärt med 
tanke på att Käppalaförbundet, med sin mångmiljonkampanj ger sig in på just detta område. 
Okunskapen syns vidare i exemplet ”citronsaft pressas i maten och citronskivan som blir kvar 
passar utmärkt till rengöringen av ugnen”. 

Vi har levat i tron att de miljöansvariga och andra ansvariga för Käppalaverket, som påstås vara ett 
av världens modernaste avloppsreningsverk, arbetar med vetenskapliga fakta som underlag för 
eventuella åtgärder. Vi hoppas att det fortfarande stämmer och att man på Käppalaförbundet 
besitter hög kompetens specifikt på området avloppsvattenrening. 
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För vår bransch är sakkunskap baserad på vetenskap det grundläggande rättesnöret i arbetet med 
produktutveckling, produktinformation etc. Därför upprepar vi begäran om svar på de sakfrågor vi 
ställt i brevet daterat 2015-05-11. Först därefter kan det bli intressant att i ett möte diskutera och 
försöka finna konkreta sätt att komma till rätta med de eventuella faktiska problem, som 
Käppalaförbundet identifierat och som har koppling till just vår bransch. Ett möte i det här läget, 
som Käppalaförbundet föreslår, finner vi dock totalt meningslöst. Det vore endast slöseri med 
dyrbar tid. 

Kampanjen ”Städa naturligt” sprider tyvärr en rad missuppfattningar, som på intet sätt gynnar hälsa, 
miljö och de värden vi sätter i främsta rummet. Trovärdigheten för Käppalaförbundet har fått sig en 
rejäl knäck. 
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BRANSCHFÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELL OCH INSTITUTIONELL HYGIEN 
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