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Exempeltext debatt 
Texten här nedanför är ett exempel på hur en debatt skulle kunna se ut. Det 

finns även en beskrivning av debatter med en genomgång av hur man kan 

organisera och genomföra en sådan i klassrummet.  

Utdrag ur debatt — rollspel om 
parabener 
Moderator: Jag vill börja med att hälsa publiken välkommen till 

eftermiddagens debatt som behandlar ämnet parabener i skönhetsmedel. 

Parabener har på senaste tiden funnits i hälsomedvetna människors 

medvetande som något man bör undvika. Men hur står det egentligen till 

med dessa ämnens skadliga inverkan? Hur fungerar de? Och på vilket sätt är 

de skadliga? På min högra sida sitter företrädare för åsikten att helt förbjuda 

parabener i skönhetsprodukter. Vi välkomnar naturskyddsföreningens 

ordförande Sara Sjöberg, bloggaren Issy Stark som bloggar om alternativa 

skönhetsprodukter, medlemmen i Fältbiologerna Ali Memo och företaget 

Naturkosmetikas ägare Anna Berg. På andra sidan sitter Adriana Gonzalez, 

informatör på kemikalieinspektionen, Fia Högström från läkemedelsverket, 

Kia Larsson från bloggen Förbjud inte Allt och kosmetikproducenten Max 

Factors Sverigerepresentant Billy Nordberg. Sara Sjöberg! Vad är 

Naturskyddsföreningens syn i den här frågan?  

 

F 1 – Sara Sjöberg, Naturskyddsföreningen: Parabener är en grupp 

kemikalier som används som konserveringsmedel främst i kosmetika och 

hudkrämer, men även i mat och rengöringsmedel. Vi på 

Naturskyddsföreningen har länge följt utvecklingen där vi har kunnat 

konstatera att larmrapporterna avlöser varandra. Flera forskningsstudier 

bland annat från danska kemikalieinspektionen, visar att parabener kan störa 

både östrogen- och testosteronproduktionen, något som i värsta fall kan 

påverka vår förmåga att få barn. Det finns säkra mätningar som visar att 

mäns spermieproduktion minskar och parabenerna kan vara en orsak till 
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detta. I Danmark har man tagit konsekvenserna. Där förbjöds nyligen 

parabener i produkter som vänder sig till barn upp till tre år.  I Sverige är vi 

fega och vill vänta. Det går att producera skönhetsprodukter utan parabener 

och därför finns ingen anledning att vänta. Sverige ska vara en föregångare 

inom EU och helt förbjuda parabenerna om vi inte hittar övertygande bevis 

för att de skulle vara ofarliga.  

 

MODERATOR – Adriana Gonzalez – Hur ser kemikalieinspektionen på 

saken?  

 

M1 – Adriana Gonzalez, läkemedelsverket: Sara Sjöberg, du hävdar att 

parabener är hormonstörande och bör förbjudas. På Läkemedelsverket anser 

vi att parabener är miljövänliga och säkra kemikalier som sedan länge är 

utprövade. Parabener utmålas helt i onödan som farliga och något man ska 

akta sig för. De har i själva verket stora fördelar, till exempel är det ovanligt 

med allergiska reaktioner mot parabener. Får man inte använda parabener så 

måste man tillsätta andra konserveringsmedel som kan ge allergier.  

Skönhetsbloggare och make-up-producenter piskar upp rädslan, men i själva 

verket är det inte hälsotänkande som driver dem utan att de fått ett 

säljargument som fungerar på ängsliga köpare. ”Parabenfri” trycks upp på 

flaskor och burkar för att locka dem. Det är sant att det finns vissa studier 

som visar att parabener skulle kunna vara hormonstörande, men de 

parabener som var farligast är redan förbjudna och de vi nu använder ligger 

under alla tänkbara gränsvärden.  

  

F2 – Issy Stark, bloggare: Att parabener inte skulle vara farliga som 

läkemedelsverket hävdar är absolut inget vi kan vara säkra på.  Det främsta 

argumentet för ett förbud är att det finns alternativ till parabener. Man måste 

inte använda dem. Vi vet ju att de är hormonstörande, men inte hur stark 

påverkan är på sikt.  Sådana ämnen kan visa sig vara mycket farligare än 

man tror (…) 
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