
Tumregel #1

Allt består av 
 kemikalier, 
även du.
Tillhör du dem som tänker att världen skulle bli en 
bättre plats utan kemikalier? Tänk om. Allt, från 
vatten och vetemjöl till din egen kropp, består av 
just kemikalier. 

Så undvik att använda ordet kemikalier som ett 
samlingsbegrepp för saker som är giftiga eller 
farliga. 



Tumregel #2

Naturliga 
 ämnen är inte 
automatiskt bra. 
Ett ämnes egenskaper beror på hur själva 
 molekylen ser ut – inte på om det kommer från 
naturen eller är syntetiskt framställt. Några av 
de farligaste ämnena vi känner till, kommer från 
naturen. Medan syntetiskt framställda ämnen, som 
exempelvis antibiotika, kan vara livsviktiga. 

Alltså kan man inte slentrianmässigt säga   
att syntetiskt framställda ämnen är dåliga för  
människa och natur.



Tumregel #3

Varning för  
begreppet 
 radioaktiv 
strålning!
Det finns faktiskt inget som heter radioaktiv  
strålning. Däremot finns det radioaktiva ämnen, 
och de avger joniserande strålning (strålning som 
har förmågan att slå ut elektroner från ämnen 
som den kolliderar med).

Om du vill uppfattas som ett kemiproffs bör du 
hålla isär begreppen och använda joniserande 
strålning och radioaktiva ämnen.



Tumregel #4

Koldioxid är
inte förnybar 
eller fossil.
Koldioxid är ett hett ämne i dessa tider. Ibland 
hör man människor använda formuleringarna 
 förnybar koldioxid och fossil koldioxid. 

Vill du framstå som påläst bör du undvika dem. 
Kemiskt sett är nämligen koldioxiden alltid lika-
dan. Det är bränslet som är antingen fossilt  
eller förnybart.



Tumregel #5

All gas är inte 
 giftig.
Många som hör ordet gas tänker på något giftigt. 
Och visst finns det giftiga gaser. Men det är 
betydligt vanligare med ofarliga gaser – luften 
omkring oss till exempel, eller den ånga som 
uppstår när du kokar vatten.

Tänk därför på att skriva ut giftig gas om du 
 syftar på gas som är skadlig.



Tumregel #6

E-nummer är 
bevisat ätbara!
Kemikalier som är godkända av Europeiska livs-
medelsmyndigheten har E-nummer. Dessa säger 
 ingenting om kemikalien kommer från naturen 
eller är syntetiskt framställd. 

Att en kemikalie har ett E-nummer betyder bara 
att den är kontrollerad för förtäring. Till exempel 
har citronsyra nummer E330, och färgämnet från 
rödbeta nummer E162.


