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Executive Summary 
 
I Danmark er mænds sædtal styrtdykket de seneste 40 år, og hver femte mand ligger nu under 

WHO’s kritiske grænse for, hvornår mænd begynder at få problemer med fertiliteten. Næsten hvert 

tiende barn undfanges ved kunstig befrugtning, en stigning på over 50% på få år. Og danske piger 

går ét år tidligere i puberteten end for blot én generation siden. Førende forskere mener, at 

problematiske kemikalier i de varer, vi omgiver os med, bærer en stor del af skylden. Samtidig 

mistænkes problematiske kemikalier for at bidrage til hormonforstyrrelser, øget risiko for kræft og 

et svækket immunforsvar. Problematisk kemi er – selvom det i mange tilfælde ikke er ulovligt - alt 

andet end uproblematisk. 

Coop havde i mere end 40 år modarbejdet problematisk kemi i dagligvarer - og med deres egne 

brands, Änglamark og Fakta365 havde de vist, at det kunne lade sig gøre at finde alternativer. Egne 

brands fylder dog en mindre procentdel af salget i Coop’s butikker – og så længe lovgiverne ikke 

hjalp til, ville det være en lang og svær kamp for Coop at holde de problematiske kemikalier ude af 

varerne på deres hylder. Som Danmarks største dagligvarekæde og selverklæret beskytter af de 

danske forbrugere bad de derfor i 2016 os om hjælp til at råbe politikerne op og starte en proces for 

at strammet op på lovgivningen og få ressourcer øremærket til kampen mod problematisk kemi. 

Coop såvel som flere andre aktører havde dog uden megen succes prøvet noget lignende før, og 

opgavens sværhedsgrad gik da også hurtigt op for os. Med tusindvis af problematiske kemikalier 

var det et sindssygt komplekst emne at italesætte og kommunikere. Og samtidig lå problematisk 

kemi ikke just på politikernes top 10 over emner, de så ud til at ville kaste sig over i 2017. 

Med kampagnen Nykemilov.nu og ved at engagere danskerne i et folkeligt politikerpres 

lykkedes det alligevel for et stærkt begrænset budget - og på blot få måneder - at få alle de 

folkevalgte til at tale om problematisk kemi. Og motiveret i en sådan grad til at tage action, at et 

enigt Folketing kort tid efter vedtog en ny kemihandlingsplan med et rekordstort budget på 285 

mio. kr., som nærmest til forveksling var øremærket de områder, Coop i kampagnen havde udpeget 

som de vigtigste i kampen mod problematisk kemi. En ROI på 95:1 ift. kampagneinvesteringen! 

Danskerne kvitterede ved samtidig at kåre Coop til Danmarks mest ansvarlige virksomhed, EU ved 

at invitere Coop med om bord for at stramme op på bl.a. kemilovgivningen, og Coop’s kampagne 

inspirerede Californien til at gennemføre en helt ny kemilovgivning. Denne case beskriver kampen 

om at få 285 mio. kroner øremærket til kampen mod problematisk kemi. 



Samfundsproblemet 
Normalt vil man i en case som denne starte med at beskrive sit marketingproblem. Men denne case 

er ikke som andre. Coop stod i december 2016 ikke med et marketingproblem. De stod med et 

samfundsproblem.  

 

Halveret sædtal og stærkt forringet fertilitet. I Danmark er mænds sædtal halveret de seneste 40 

år, og hver femte mand ligger nu under WHO’s kritiske grænse for, hvornår mænd begynder at få 

problemer med fertiliteten. Det afspejles i forringelsen af fertiliteten i landet, som er faldet fra 2,08 

barn pr. kvinde i perioden 2003-2008 til 1,73 pr. kvinde i 2016 – eller 18% under det niveau, 

fertiliteten ifølge eksperter skal ligge på, for at Danmarks befolkning kan forblive status quo uden 

indvandring. I midten af 60’erne var fertiliteten til sammenligning 2,6! 

Eksplosiv stigning i udgifter til fertilitetsbehandling. Næsten hvert tiende barn undfanges i dag 

ved kunstig befrugtning, en stigning på over 50% på få år. Fertilitetsbehandling er dyrt for 

samfundet, rasende dyrt. Undersøgelser har vist, at det i gennemsnit koster det offentlige 76.000 kr. 

for hver gang indsatsen munder ud i en nyfødt baby.1 Fertilitetsbehandling koster således det danske 

samfund omkring 500.000.000 kr. om året2. Og da gennemsnitsalderen for førstegangsfødende 

                                                
1 Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2013 
 
2 Estimat baseret på den gennemsnitlige omkostning pr. succesfuld fertilitetsbehandling og antallet af fødsler i 
Danmark, som skyldes fertilitetsbehandling 



stiger, og fertilitetsbehandling for kvinder over 35 år er 48% dyrere for samfundet end for kvinder 

generelt, er der udsigt til en eksplosiv vækst i disse udgifter. 

 

Tidlig pubertet med deraf øget risiko for kræft. En anden bekymring er, at danske piger går i 

puberteten ét år tidligere end for blot én generation siden, og at flere piger får bryster allerede inden 

deres 10-års fødselsdag.  

  

Udover at der er en række psyko-sociale problemer knyttet til tidlig pubertet, forbindes det også 

med en række fysiske problemer, en lav sluthøjde og en øget risiko for brystkræft senere i livet. 

Med knapt 4.700 nye tilfælde af brystkræft om året, er det den klart mest hyppige kræftform blandt 

kvinder3. Kræftbehandling udgør omkring 18% af de samlede sundhedsudgifter i Danmark og 

koster staten 12 mia. kroner om året.4 De afledte effekter af tidlig pubertet kan komme til at koste 

det danske samfund milliarder! 

Problematisk kemi er problemet. Mænds stærkt forringede sædtal, en eksplosiv vækst i antallet af 

par, der har brug for hjælp til at få børn og en skræmmende tidlig pubertet hos piger og deraf 

forøget risiko for brystkræft er bare tre eksempler på konsekvenserne af problematisk kemi i de 

varer, vi omgiver os med, mener førende forskere.  

Selvom forskerne i årevis havde udsendt advarsler til politikerne om farerne ved problematisk kemi, 

haltede lovgivningen stadig langt bagefter introduktionen af nye kemikalier på markedet. Udover 

manglende fokus hos politikerne var udfordringen blandt andet, at lovgivningen kun gav mulighed 

                                                
3 Nordcan, 2017 
4 Ifølge Kræftens Bekæmpelse i Ugeskriftet.dk, august 2016 



for at forbyde et konkret, problematisk kemikalie ad gangen – og ikke en hel gruppe af stoffer, som 

var lige skadelige. 

 

Lad os tage et par eksempler: Fluorerede stoffer bruges blandt andet til at imprægnere pap, 

muffinsforme og papir i fødevarekontaktmaterialer for at gøre overfladen vandafvisende. Der findes 

mere end 2000 potentielt skadelige fluorerede stoffer. Kun meget få af disse var regulerede. 

Et andet problematisk stof er bisphenol A (BPA), som blandt andet bruges i lakken på indersiden af 

konservesdåser. Det er påvist, at BPA kan skade evnen til at få børn, og EU havde netop sænket 

grænseværdien for dette kemikalie for tredje gang. Mange forbrugerprodukter var fri for BPA, men 

det var fortsat fuldt lovligt at bruge andre bisphenoler (bisphenol S eller F) på trods af, at de højst 

sandsynligt har samme skadelige effekter. 

Cocktaileffekten nyt skræmmende problem: Samtidig viste ny forskning, at selvom et enkelt 

kemikalie ikke er skadeligt i sig selv, kan det have en uforudsigelig effekt, når vores kroppe 

påvirkes af flere kemikalier samtidigt. Dette kaldes ’cocktail-effekten’ og det tog den eksisterende 

lovgivning slet ikke højde for.  

Coop’s kamp for varer, der også giver god smag i munden. I Coops Madmanifest fra 2013 gør 

de det klart, at de vil være ”Sammen om Bedre Mad”. Bedre mad skal forstås som mad, der smager 

godt; men også mad, der giver en god smag i munden, fordi det er produceret og solgt med omtanke 

for mennesker, dyr og miljø. I Coop sælger de fødevarer og produkter til hele Danmarks 

befolkning. Hver uge har de 7 mio. ekspeditioner i deres butikker, og de er derfor meget bevidste 

om deres aftryk på det danske forbrug. Virksomheden ved, at de kan være med til at skubbe den 



samfundsmæssige dagsorden i en positiv retning, når de tager de rigtige valg. Som f.eks. når det 

gælder problematisk kemi. 

 

Coop havde i mere end 40 år modarbejdet problematisk kemi i dagligvarer, og i 2015 kunne de som 

nogle af de første i verden erklære flere af deres egne brands helt fri for de 12 mest problematiske 

kemikalier – også kaldet ’det beskidte dusin’. Med blandt andet Änglamark og Fakta365 havde de 

således vist, at det kunne lade sig gøre at udvikle kvalitetsprodukter, som ikke behøvede at 

indeholde problematisk kemi.  

Egne brands fylder dog en mindre procentdel af salget i Coop’s butikker – og så længe lovgiverne 

ikke hjalp til, ville det være en lang og svær kamp for Coop at holde de problematiske kemikalier 

ude af varerne på deres hylder.  

Behov for at få politikerne ind i kampen mod problematisk kemi. Som Danmarks største 

dagligvarekæde og selverklæret beskytter af de danske forbrugere bad de derfor i slutningen af 

2016 os om hjælp til at råbe politikerne op og starte en proces for at strammet op på lovgivningen 

og få dem med i kampen mod problematisk kemi. For Coop havde behov for i hvert fald én af de 

179 folkevalgte politikeres opmærksomhed - hvis der skulle ske noget med lovgivningen omkring 

problematisk kemi. 

En opgave med ekstrem høj sværhedsgrad. Coop såvel som flere andre aktører havde dog uden 

megen succes prøvet noget lignende før, og opgavens sværhedsgrad gik da også hurtigt op for os. 

Med tusindvis af problematiske kemikalier var det et sindssygt komplekst emne at italesætte og 

kommunikere. Og samtidig lå problematisk kemi ikke just på politikernes hitliste over emner, de så 

ud til at ville kaste sig over i 2017. 



 

Det var alt andet, der fyldte i den politiske debat. Og i statsministerens nytårstale 2017, som typisk 

afstikker regeringens fokusområder for det kommende år, var der ikke et eneste ord om sundhed. 

Der blev til gengæld talt om robotter, indvandring, udflytning, SU, velfærd, skattelettelser og sågar 

også brugt tid på at hylde Matadors skaber, Lise Nørgaard, som ville runde de 100 år i 2017. Det 

blev klart for os, at det ville blive en kamp at få politikernes opmærksomhed rettet mod et meget 

komplekst sundhedsproblem i 2017.  

Så den strategiske udfordring kunne formuleres nogenlunde således: 

 

• Hvordan kunne vi i 2017 få rettet 179 politikeres opmærksomhed mod et særdeles 

komplekst emne, der lå fjernt fra de hovedtemaer, de havde på agendaen i en tumultarisk, 

politisk periode, hvor der var nok af andet at bruge sin tid på som folketingspolitiker? 

• Hvordan kunne vi få politikerne til at gå fra holdning til handling og helt konkret få 

minimum en Folketingspolitiker til at tage emnet om problematisk kemi op i Folketinget, få 

sat gang i processen med at skærpe lovgivningen og øremærket ressourcer til at bekæmpe 

især de hormonforstyrrende stoffer? 

• Hvordan sikrede vi, at Coop samtidig fik anerkendelse for sin indsats mod skadelig kemi? 

• Og endelig, hvordan kunne vi opnå alle tre ting for et relativt begrænset totalbudget på blot 

3 mio. kr. inklusiv udvikling, produktion og media? 

 



Mange ville nok have opgivet på forhånd. Men med Nykemilov.nu kampagnen fandt vi en løsning, 

der skulle ende med, at et næsten enigt Folketing kort tid efter vedtog en særlig kemihandlingsplan 

med et budget på 285 mio. kr. til kampen mod problematisk kemi - og samtidig sikrede Coop 

førstepladsen hos danskerne som Danmarks mest ansvarlige og bæredygtige brand. 

Kampagnestrategi 

Brug danskernes bekymring som øjenåbner for politikerne og pressionsmiddel. Det kan godt 

være, at problematisk kemi ikke var hverken på top 10 eller top 50 for folketingspolitikerne i starten 

af 2017. Til gengæld fandt vi noget interessant. Der var sket et markant skred fra 2016 til starten af 

2017 i, hvad danskerne anså for de vigtigste politiske teamer i Danmark. Således var det ikke 

længere flygtninge, indvandrere og integration, der var det tema, vælgerne lige nu anså som det 

vigtigste. Det var sundhed. 5 

 

Samtidig viste en undersøgelse, at 9 ud af 10 danskere ikke følte de vidste nok om skadelige 

kemikalier i hverdagsprodukter. Tallene viste også, at danske forbrugere anså indsatsen mod 

problematisk kemi for at være den ansvarlighedsindsats, som danske supermarkeder burde styrke 

mest.6 

                                                
5 Analyse Danmark for Ugebrevet A4, januar 2017 
 
6 Ifølge en undersøgelse af gennemført af Coop Analyse 



Så fik vi ideen. Hvad om vi kunne bruge danskernes bekymringer som øjenåbner og 

pressionsmiddel for at få politikernes opmærksomhed rettet mod problematisk kemi? Måske 

ovenikøbet engagere befolkningen i en direkte appel til danske politikere om at tage action. 

Gøre det umuligt for de 179 folkevalgte at overse problemet. Og gøre det så let som muligt for 

dem at kaste sig ind – sammen med Coop - i kampen mod problematisk kemi. Strategien skulle 

senere virke som en særdeles farbar vej… 

Kampagnens vigtigste målsætninger 

1. Synlighed og engagement. Få budskabet om udfordringen med problematisk kemi klart ud 

til danskerne (eksponeringer, organiske visninger, likes, kommentarer, delinger), trods 

kompleksiteten i at kommunikere emnet og et stærkt begrænset mediebudget, som er 

afgrænset til de sociale medier. 

2. Call to Action - danskerne. Få minimum 10.000 danskere til at appellere til 

Folketingspolitikerne om at tage action og kaste sig ind i kampen mod problematisk kemi.  

3. Call to Action - politikerne. Få minimum en af de 179 folkevalgte til at tage emnet 

omkring problematisk kemi op i Folketinget, få sat gang i processen med at skærpe 

lovgivningen for især hormonforstyrrende stoffer og øremærket midler til kampen mod 

problematisk kemi. 

4. Anerkendelse af Coops indsats. Selvom kampagnen bestemt ikke var designet til at være 

et marketing-stunt, men havde de 3 førstnævnte målsætninger som de klart vigtigste, var det 

også afgørende, at kampagnen havde en klar holdning, kant og kunne være med til at styrke 

opfattelsen af Coop som en ansvarlig virksomhed, der sætter en dagsorden ved at træffe de 

rigtige valg på vegne af deres kunder. 

Kreativ løsning 

Det krævede næsten 9 måneders planlægning samt et utal af møder med eksperter indenfor 

kemiforskning og Public Affairs at udvikle den helt rigtige kreative løsning. For at være sikker på at 

fagligheden var i orden indeholdt kampagnen også en meget lang liste over videnskabelige kilder, 

som bakkede op om Coop’s udsagn. Denne liste blev skabt gennem crowdsourcing i videnskabelige 

fora, hvor forskere fra hele verden bakkede om op initiativet ved at indsende ’peer reviewed’ 



videnskabelige artikler. I september 2017 følte Coop og vi os godt nok klædt på til at starte med at 

engagere befolkningen i problemstillingen og råbe politikerne op. Løsningen blev en fire-delt 

kampagne under det aktivistiske navn ’Nykemilov.nu'. 

Del 1 - Personificerede e-mails fra bekymrede borgere. På de sociale medier startede vi en debat 

i befolkningen omkring problemet med problematisk kemi med en film, der gjorde opmærksom på, 

at den manglende lovgivning på området i virkelighed betød, at man havde gang i et 

menneskeforsøg, hvor vi endnu ikke rigtig kendte konsekvenserne, men allerede nu kunne se 

problemer som faldende sædtal, stigning i behovet for kunstig befrugtning og tidlig pubertet. 

 



Filmens voice over sluttede med en tydelig holdning og opfordring til call-to-action hos 

forbrugerne: ’I Coop mener vi ikke, at den nuværende lovgivning tager hånd om problemet. Vi har 

derfor udviklet et forslag mod nogle af de mest problematiske kemikalier. På Nykemilov.nu kan du 

med din underskrift bakke op om forslaget og vise din bekymring til politikerne.' 

Med en underskrift på sitet ’nykemilov.nu’ kunne man dele sin bekymring omkring problematisk 

kemi med en politiker og sende et klart budskab om, at loven burde ændres. Vi programmerede en 

algoritme, som gjorde, at der samtidig blev sendt en personificeret e-mail sendt afsted til alle 179 

folketingsmedlemmer, som tog udgangspunkt i netop deres partis syn på skadelig kemi. Det var 

muligt, fordi vi fandt ud af, at i Danmark er alle folketingsmedlemmers email-adresser offentligt 

tilgængelige.  

 
Første bølge, som skulle få politikernes opmærksomhed rettet mod problemet, var sendt afsted. 

Del 2 – 179 individualiserede Twitterfilm. For at gøre filmen endnu mere nærværende og relevant 

for politikerne klippede og speakede vi 179 individuelle versioner af hovedfilmen – en unik film til 

hver Folketingspolitiker, som startede med teksten: ’Kære Ida Auken’ eller ’Kære Mette 

Abildgaard’ eller ’Kære Erling Bonnesen’ osv. De individualiserede film til politikerne havde en 

anden afslutning end den til danskerne. En Voice over sluttede med denne call-to-action: Vi håber 



du og dit parti vil fremsætte et beslutningsforslag til at forbyde bisphenoler og fluorerede stoffer i 

forbrugerprodukter.' 

Hver film blev tagget til Folketingspolitikerens personlige Twitterprofil, som vi fandt, at alle 

politikere havde og var et foretrukkent medie for dem at udtrykke deres holdninger på overfor 

journalister. Det vakte deres interesse og gjorde det vanskeligt for dem at ignorere budskabet. 

 

 
 

Del 3 – Christiansborg omringet af specialplacerede outdoorplakater. For at være helt sikker 

på, at alle 179 Folketingspolitikere lagde mærke til kampagnen, omringede vi i 14 dage 

Christiansborg med specialplacerede outdoor plakater, som henvendte sig direkte til politikerne. 

Aldrig var vi gået så langt for at få fat i så få. Men det virkede. 



 

Del 4 – Gøre problemet simpelt for politikerne at tage action på. Endelig - for at mindske rejsen 

fra tanke til handling - fik vi i samarbejde med Public Affairs eksperter fra kommunikations-

bureauet Primetime og crowdsourcing i videnskabelige fora udviklet et færdigt beslutningsforslag, 

der var lige til at tage i hånden og fremsætte i Folketinget. Beslutningsforslaget handlede om at 

forbyde to konkrete stofgrupper: fluorerede stoffer og bisphenoler i anvendelser, hvor de 

kunne være farlige for mennesker. Derudover lagde forslaget op til at undersøge 

konsekvenserne af den såkaldte cocktaileffekt. Det var sobert, veldokumenteret med 

kildeangivelser og betød, at det var simpelt for politikerne at forstå problemet og nøglen til 

løsningen. Vi håbede på, at om forslaget ikke blev båret hele vejen til Folketingssalen – så i det 

mindste kunne starte en debat og inspirere til en proces for en strammere lovgivning omkring 

problematisk kemi. Og det må man sige, at det gjorde. 

 



Resultater 

Hvad vi havde troet ville blive en kamp om at få politikernes opmærksomhed, endte nærmest med 

at blive en kamp for politikerne om at komme til orde med lovprisninger af Coop’s initiativ. Med 

andre ord: kampagnen lykkedes over al forventning. 

8,6 mio. eksponeringer og 450% højere engagement end Facebook benchmark. Med 

’Nykemilov.nu' fik vi på ganske få måneder flere hundredetusinde danskere engageret i problemet 

med problematisk kemi. Kampagnen nåede ud til over 8,6 mio. danskere og alene hovedfilmen 

opnåede 1.187.000 visninger på Facebook. Folk tog særdeles godt imod Coops aktivistiske 

budskab. Og engagement-raten var på imponerende 4,38% - 450% over Facebook benchmark. 

 
 

En stor del af de sete minutter var skabt af organiske visninger, dvs. ’gratis’ visninger. Organiske 

visninger er de senere år blevet langt sværere at opnå på Facebook som følge af ændringer i tech-

gigantens algoritmer. Ikke desto mindre er organiske visninger, hvad alle søger at opnå, da 

seerfastholdelsen typisk er langt højere på en organisk visning end på en betalt visning.  



29% af alle visninger af hovedfilmen opstod på grund af delinger, 52 gange over Coop’s eget 

gennemsnit. 43% af alle sete minutter af hovedfilmen var skabt af organiske visninger, og 

seerfastholdelsen var hele 218% højere på de organiske visninger end på de betalte. 

Med et samlet engagement på hovedfilmen på 56.790 interactions, 2.575 delinger, 803 

kommentarer og 14.439 likes ramte den virkelig en nerve hos danskerne. Vi kunne i den grad sætte 

flueben ved kampagnens første målsætning, ’Synlighed og engagement’! 

21.093 danskere sendte en email til 179 Folketingspolitikere. Vi havde også en målsætning om 

at få minimum 10.000 danskere til med deres underskrift at sende et klart budskab om, at loven 

burde ændres – og appellere til Folketingspolitikerne om at tage action og kaste sig mere helhjertet 

ind i kampen mod problematisk kemi. Det gjorde 21.093 ved at sende en personlig e-mail gennem 

sitet ’Nykemilov.nu’ eller 112% flere end forventet. ’Check’ til kampagnens anden målsætning. 

 
For at tydeliggøre Coop’s vilje og de mange danskeres bekymringer omkring problematisk kemi, 

printede Coop de mange underskrifter på en 40 m lang papirrulle, som de afleverede personligt til 

næstformanden i Miljø- og Fødevareudvalget, Christian Rabjerg Madsen (S) kort tid før 

forhandlingerne om en ny kemihandlingsplan. Han roste i flere medier Coop for det store indtryk, 

deres kampagne havde gjort og kvitterede ved at love at tage underskrifterne med til 

forhandlingerne samt Coop’s input til den rigtige løsning mod problematisk kemi. 



 

 

Politikernes interesse blev vakt i overvældende grad. Danskernes mange e-mails til politikerne, 

de over 20.000 underskrifter, de 179 unikke Twitterfilm, de specialplacerede outdoorplakater, der 

omringede Christiansborg, det velargumenterede beslutningsforslag…Al Coop’s besvær og 

møjsommelige forarbejde havde gjort indtryk. Såvel Folketingtingspolitikernes interesse for 

problemet, som deres begejstring for kampagnen var blevet vakt. Fra rød til blå blok nærmest 

kæmpede miljøordførere for at komme til orde om, at problematisk kemi var en presserende 

udfordring, der skulle gøres noget ved nu. Indvandring, skattelettelser og velfærd måtte vige for en 

stund i den politiske debat. 

 
 

Rekordstort beløb på 285 mio. kroner afsat til kampen mod hormonforstyrrende stoffer. Kort 

tid efter vedtog et enigt Folketing en ny kemihandlingsplan – og afsatte et rekordstort beløb på 285 

mio. kroner til at styrke indsatsen mod problematisk kemi, som nærmest til forveksling var 



øremærket de områder, Coop i kampagnen havde udpeget som de vigtigste i kampen mod 

problematisk kemi. 

 
Daværende miljøminister Esben Lunde Larsen sendte på vegne af ham selv og statsministeren et 

brev til Coop, hvori de takkede Coop for kampagnen og inspirationen i deres forslag til at styrke 

indsatsen mod problematisk kemi og fremhævede flere elementer fra Coops lovforslag, som var 

medtaget i den ny kemihandlingsplan. Herunder at fremme EU-reguleringen af hele stofgrupper i 

stedet for et ad gangen og styrke forskningen i Cocktail-effekten. Nærmest til forveksling de 

områder, Coop havde udpeget som de vigtigste i kampen mod problematisk kemi. Missionen var 

lykkedes. Flueben ved målsætning 3 om at sætte gang i processen for at styrke lovgivning og 

forskning omkring problematisk kemi. Og så endda med en budgetramme på hele 285 mio. kroner!  

 

Efterfølgende er Coop blevet inviteret med om bordet i en særlig EU taskforce som blot en ud af 8 

virksomheder i EU, som skal rådgive kommissionen om blandt andet en strammere 

kemilovgivning. Staten Washington har brugt kampagnen som argument for at stramme 

lovgivningen, og Coop’s kampagne inspirerede i 2018 Californien til at stramme deres 

kemilovgivning. ’Nykemilov.nu’ gjorde både indtryk, såvel som den satte et aftryk i en lang række, 

konkrete handlinger! 
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Til Coop, att. Malene Teller Blume 
 
På vegne af statsministeren og mig selv vil jeg takke for jeres henvendelse af 26. 
september 2017 om at forbyde skadelige bisphenoler og fluorerede stoffer i 
fødevareprodukter og forbrugerprodukter. 
 
Der er netop indgået en politisk aftale om kemiindsatsen for 2018-2021 med alle 
Folketingets partier. Med den nye kemiindsats sætter vi ambitionsniveauet endnu 
højere op. Skadelig kemi skal ud af produkter og fødevarer. I aftalen sættes fokus 
på de grupper, der er mest sårbare over for kemiske stoffer – ufødte, børn og unge 
– fordi kemiindsatsen peger ud i fremtiden. Der arbejdes bl.a. på at fremme EU-
reguleringen af hele stofgrupper i stedet for at regulere stoffer et af gangen. Det 
kunne fx være grupperne fluorerede stoffer og bisphenoler. 
 
Den nye kemiindsats indeholder ligeledes initiativer i forhold til 
kombinationseffekter - et emne der også fremhæves i Coops forslag til 
beslutningsforslag. Eksempelvis skal der videreudvikles metoder til 
risikovurdering af kombinationseffekter af kemiske stoffer fra miljø- og fødevare-
eksponeringer. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Esben Lunde Larsen 
 
 
 
 



Coop blev kåret som Danmarks mest bæredygtige brand. Hvad skete der med den sidste 

målsætning, ’Opnå anerkendelse for Coop’s indsats mod problematisk kemi’? På godt jysk 

lykkedes kampagnen ’Nykemilov.nu’ også meget godt med at opfylde den. Ikke nok med at medier, 

politikere fra blå til rød blok, statsministeren, miljøministeren og tusindvis af danskere roste Coop i 

flere måneder for at tage kampen op mod problematisk kemi. ’Nykemilov.nu’ blev i juni 

2018 udpeget som en af de 87 bedste kampagner i verden i den nye kategori Sustainable 

Development Goals, der er lanceret i samarbejde med FN. Samtidig kvitterede danskerne i den 

årlige undersøgelse, Sustainable Brand Index i marts 2018, med at vælge Coop som den 

virksomhed i Danmark, de syntes havde opført sig mest ansvarligt og bæredygtigt i det forgangne 

år. En flot fremgang fra en 4. plads året før og hele 10% foran nr. 2.  

 

Danskerne køber ind i Coop’s ansvarlighed. Og selvom kampagnen overhovedet ikke havde til 

formål at øge omsætningen, men begrænse kemiproblemstillingen, kan denne anerkendelse kan på 

den længere bane vise sig at være mange penge værd for Coop. Fra 2015 til 2017 var der nemlig 

sket et markant løft i danskernes oplevelse af, hvor meget ansvarlig og bæredygtig adfærd hos 

virksomheder påvirker deres købsbeslutning. 7 ud af 10 siger nu, at det betyder noget, og hele 4 ud 

af 10 danske forbrugere i 2017 villige til at betale en 10% price premium for et mere bæredygtigt 

produkt7, dvs. et produkt, som opfylder deres egne behov uden at bringe fremtidige generationers 

muligheder for at opfylde deres behov i fare. 

                                                
7 Sustainable Brand Index 2017, Denmark report 



 
 

Tendensen sås allerede i en række af danskernes kommentarer til kampagnen, hvor nogle specifikt 

erklærede, at de fremover ville vælge Coop som foretrukkent indkøbssted for at tage kampen op 

mod problematisk kemi.  

 

 
 

Langsigtet effekt langt ud over de 285 millioner. Coop investerede ca. 3 mio. kr. i 

’Nykemilov.nu’ kampagnen – alt inkluderet. Coop’s kampagne sikrede, at 285 mio. kr. blev 

øremærket til kampen mod problematisk kemi i den ny kemihandlingsplan, der blev vedtaget i 

2017. En imponerende ROI på 95:1 i forhold til kampagneinvesteringen! Men det er sandsynligvis 

kun den kortsigtede effekt. Med tanke på, at mindre problematisk kemi i det danske samfund også 

på sigt vil betyde færre problemer med konsekvenserne af problematisk kemi, dvs. barnløshed, 

svækket immunforsvar, tidlig pubertet og større risiko for brystkræft, kan man forvente yderligere 

positive effekter for det danske samfund langt ud over de 285 mio. kr. Behandling af brystkræft 

koster f.eks. i gennemsnit 271.000 kr. pr. patient8. Og fertilitetsbehandling som tidligere nævnt 

76.000 kr. for hver gang, indsatsen munder ud i en baby. Det vil tiden forhåbentlig vise. 

 

                                                
8 CDU – De samfundsøkonomiske konsekvenser ved kræft - 2016 



 

Konklusion  

Nogle kampe er værd at tage, selvom muligheden for at vinde ser lille ud. Med 9 måneders intenst 

forarbejde og kampagnen Nykemilov.nu lykkedes det på trods af alle odds Coop at vinde et stort 

slag i kampen mod problematisk kemi. For et stærkt begrænset budget fik vi på blot få måneder 

alle de folkevalgtes opmærksomhed rettet mod et område, der lå langt nede på den politiske 

agenda. Og motiveret i en sådan grad til at tage action, at et enigt Folketing kort tid efter 

vedtog en ny kemihandlingsplan med et rekordstort budget på 285 mio. kr., som nærmest til 

forveksling var øremærket de områder, Coop i kampagnen havde udpeget som de vigtigste i 

kampen mod problematisk kemi. En ROI på 95:1 ift. kampagneinvesteringen! Og et væsentligt 

skridt i processen for at skabe en fremtid for vores børn, hvor konsekvenserne af problematisk kemi 

som barnløshed, svækket immunforsvar, tidlig pubertet og øget risiko for brystkræft bliver en 

mindre kamp end i dag.  


