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Abstract 

 

Annerquist, J. (2019). The impact of plastic on public health - A qualitative study on 

recycling and reduction of plastic use. Bachelor thesis in Public Health Science. 

Department of Occupational and Public Health Science. Faculty of Health and 

Occupational Studies. University of Gävle, Sweden. 

 

The aim of this study is to examine different local actors and workplaces to find out 

what they are doing to reduce the use of plastic. Four interviews were conducted to find 

out how they are working to reduce plastic in their workplaces and if the informants 

were aware of the impact that plastic has on the environment and on human health. The 

results show that the awareness of the informants has increased, and they are acting to 

reduce plastic at the workplace. The customers are informed by the informants at the 

workplace of the actors work to reduce their use of plastic. The public can participate in 

events hosted by the county where they can come and see what is being done for the 

environment, human health and the reducing of plastic in nature. Therefor it is very 

important that the county, local shops and the population are cooperating to ensure a 

plastic free environment and better health for the people.  

 

Keywords: Plastic, Reducing, Environment, Awareness, Health.  



 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka olika lokala aktörer för att se vad de gör för 

att minska plastanvändningen. Vad som görs och vad som skulle behövas för att kunna 

reducera plastanvändningen. I denna studie genomförs fyra semistrukturerade intervjuer 

inom olika områden för att ta reda på hur de olika aktörerna arbetar med att minska 

plastanvändningen på sina arbetsplatser och om de var medvetna om vilken inverkan 

plasten har på miljön och människors hälsa. 

 

Resultaten visar att aktörernas medvetenhet har ökat och de agerar för att minska plast 

på deras arbetsplatser. Informationen de vill nå ut till människorna görs på bästa sätt när 

människorna kommer till aktörerna och ser vad de gör för att minska plasten. 

Människor kan även delta i evenemang där de kan komma och se vad som händer i 

kommunen för att minska miljöpåverkan, påverkan på människors hälsa och även 

reduceringen av plast i naturen. Därför var det väldigt viktigt att samarbeta med andra 

människor och företag för att kunna hitta ett bra sätt att kunna ta hand om miljön och 

människors hälsa. 

 

Nyckelord: Plast, Reducering, Medvetenhet, Miljö, Hälsa.  



 

 

Förord 

 

Att skriva ett examensarbete är en resa som kan ta med dig överallt beroende på vilket 

ämne det skall hamna om. Min resa gick in i plastens värld. Det är en spännande resa 

som kan liknas med en bergodalbana som går upp och ner. För det är så många känslor i 

en och samma resa som exempelvis att det är stressande, skräckinjagande, roligt och 

intressant. Men när målet är nått vet man att man har gjort ett bra jobb man kan vara 

stolt över. 

 

Detta ämne som jag valde var något som inspirerade mig att ta reda på mer om, genom 

att lyssna på lektionerna men även ta reda på saker privat gjorde att jag tidigt ville 

skriva om detta ämne. Det är ett ämne som ligger mycket i framkant för att det just är 

akut att lösa detta problem men även som så mycket annat som skadar vår planet.  

 

Detta skulle inte ha fungerat utan den stöd och peppning som har fåtts ifrån mina nära 

och kära, handledare, lärare och klasskamrater. Ett stort tack! 

 

Skulle även vilja ge ett stort tack till de som jag har fått intervju och som har tagit sig tid 

och ställt upp på till detta arbete. Det har betytt mycket och det har varit väldigt 

intressant att få komma till er och få höra hur ni arbetar. 

 

Jag är så glad att få ha gjort denna resa med allt som det har inneburit. Tack alla som har 

följt med på resan. 

 

Gävle den 16 maj 2019 

Jessica Annerquist  
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1 Bakgrund 

Varje år tillverkas cirka 300 miljoner ton plast i världen och av allt detta kommer cirka 

5–13 miljoner ton att hamna i naturen (Hedfors & Sigurjónsdóttir 2017). Plast finns i 

många olika typer och i många olika former och det som hamnar i naturen består bland 

annat av engångsförpackningar som slängs eller lämnas kvar ute i naturen. Det kommer 

även ifrån mikroplaster som finns i textilier och kosmetika. Det stora problemet uppstår 

när plastskräp och mikroplaster kommer ut i naturen och haven. Det är väldigt svårt för 

naturen att bryta ner plasten och den kommer att finnas kvar i flera hundra år framöver. 

Det är dock inte bara den plast som hamnar i naturen som påverkar klimatet och 

människorna utan det är också de utsläpp som bildas när plasten tillverkas. Företagen 

fortsätter dock att tillverka mer plast som kommer att leda till att mängden plast i 

naturen och haven kommer att öka för varje år som går (ibid). 

 

1.1 Hållbar utveckling och projekt i världen 

Agenda 2030 har 17 mål som strävar efter att lösa problem i världen för en hållbar 

utveckling (Globala målen 2015). Det finns tre dimensioner som tillsammans beskriver 

hållbar utveckling (Pellmer, Wramner & Wramner 2012). De tre dimensionerna är 

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. De olika dimensionerna innehåller olika 

fokusområden som de riktar in sig på för att utforma en samhällsutveckling för 

kommande generationer. Tillsammans skapar de en hållbar och långsiktig 

samhällsutveckling (ibid). Detta innefattar även folkhälsan genom att ha förebyggande 

satsningar för en jämlik och god hälsa i samhället, samhällets välbefinnande och 

hållbarhet (Folkhälsomyndigheten 2018). Allt detta tillsammans har en stor anknytning 

till folkhälsa men också hur den är fördelad i samhället. Det är insatser för folkhälsan 

som är en stor del i agenda 2030 och därmed fördelad över alla mål. Det är också en 

förutsättning inom de tre dimensionerna för en hållbar statsutveckling. Genom att följa 

de tre dimensionerna får man fram ett samhälle som både utvecklas och mår hållbart 

bra. Hjälper man naturen att må bra med att exempelvis ta bort plasten i naturen 

kommer även människan att må bra och på det sättet kan det ske en samhällsutveckling 

(ibid). Även ekonomin kan påverkas till det positiva då förslagsvis turismen kan komma 

tillbaka till landet (Löhr, Savelli, Beunen, Kalz, Ragas & Van Belleghem 2017). Då det 

inte bara påverkar naturen och dess invånare utan att det också påverkar samhällen och 

den ekonomiska statusen i ett land. Plastens påverkan på samhällsekonomin är genom 
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bland annat sjöfarten, fisken, turismen och vattenbruket och det uppskattas att denna 

negativa påverkan kostar 8 miljarder dollar varje år. En av lösningarna på 

nedskräpningen skulle vara att reducera produktionen och konsumtionen av produkterna 

och byta ut de till mera hållbara alternativ detta strävar även FN:s globala mål efter 

(ibid). 

 

FN:s fackorgan med hälsofrågor är världshälsoorganisationen (WHO) 

(Folkhälsomyndigheten 2019). WHO:s mål är att alla människors hälsa skall vara att 

kunna nå den högsta tänkbara hälsan. Där det fullständiga fysiska, sociala och psykiska 

välbefinnandet anger hälsans tillstånd (ibid). 

 

De mål som är inriktade på reducering av plast och som studien kommer att använda sig 

utav är följande två mål då de påverkas störst av nedskräpning i naturen (Globala målen 

2015). 

Mål 3 – Hälsa och välbefinnande, att garantera ett hälsosamt liv med en god hälsa och 

främja välbefinnandet i alla åldrar. 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna, då klimatförändringar påverkas av det 

människan gör och släpper ut i haven och naturen. Som exempelvis utsläpp från 

industrin och annan tillverkning (ibid). 

En annan källa som beskriver vilka styrmedel som finns beskrivs i miljöbalken som är 

en balk som trädde i kraft 1999 (Naturvårdsverket 2018). Syftet med balken är att 

främja en hållbar utveckling för kommande generationer. Balken nämner alla typer av 

åtgärder inom både hushållen som näringsverksamheter. Balken innehåller cirka 500 

paragrafer där det finns förordningar och föreskrifter och en del lagar är kopplade till 

balken (ibid). 

 

För att minska plastanvändningen i världen har man skapat olika strategier för att få 

länder till att reducera deras plastanvändning (Xanthos & Walker 2017). Åtgärderna att 

minska på plastpåsar började redan 1991 medan för mikroplasterna påbörjades det inte 

förens 2014. En del länder så som exempelvis på vissa platser i Nordamerika, 

Storbritannien och Australien har de antingen helt förbjudit eller satt en avgift på 

plastpåsar i bland annat butiker (ibid).  
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Med stöd och hjälp från olika forskare, läkare, chefer och den privata sektorn har The 

United Nations Environment Programme (UNEP) och National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NORA) skapat The Honolulu Strategy som är ett ramverk 

av strategier för att förhindra nedskräpning av haven (UNEP & NORA 2015). De har 

olika strategier som de använder sig utav och det är bland annat 

marknadsföringsbaserade strategier där butikerna har en avgift för plastpåsar. Den andra 

är att skapa policys, lagstiftningar och reglementen för att reducera nedskärningar som 

exempelvis förbud mot användning av mikroplaster (ibid). 

 

Det finns ett pågående projekt i Sverige som startade 2017 och som ska pågå till 2020 

som kallas jakten på plasten där fyra kommuner Uppsala, Norrköping, Eskilstuna och 

Linköping har gått ihop för att minska klimat- och miljöpåverkan inom kommunerna 

ifrån plast (Jakten på plasten 2017). Projektet har ett stöd från europeiska regionala 

utvecklingsfonden (ibid). 

 

I svenska butiker tas numera en avgift för alla plastpåsarna som säljs för att just minska 

användningen av plast (Ryberg 2017). Butikerna erbjuder då andra alternativ som 

exempelvis är gjord av förnybara råvaror, återvunnen plast eller kassar som kan 

användas flera gånger som exempelvis tygkassar. Det finns även några butiker som tar 

bort plastpåsarna helt och använder andra alternativ så som glasflaskor, glasburkar med 

mera (ibid).  

 

1.2 Konsekvenser på hälsan när plasten hamnar i naturen 

Den plast som kommer ut i naturen kommer därefter djuren i kontakt med i tron av att 

det är mat (Cole, Lindeque, Halsband & Galloway 2011). Djuren äter mikroplaster och 

detta kommer in i djurens kropp. I kroppen börjar det sedan att brytas ned och utsöndra 

giftiga ämnen som sedan lagras i djurets fettvävnader. Miljögifter kommer sedan att 

följa med organismen och sprida sig uppåt i näringskedjan och lagras i nästa organism. 

Exempelvis om en människa äter en fisk som har fått i sig mikroplaster finns det en stor 

risk att gifterna följer med från fiskens fettvävnader vidare till människans fettvävnader 

och lagras där (ibid).  

 

För att få de önskade egenskaperna som ett plastföremål ska ha som till exempel att vara 

böjbar eller mjuk måste olika kemikalier tillsättas som gör detta möjligt och en del av 
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dem är skadliga både för människor och miljön (Klar, Gunnarsson, Prevodnik, Hedfors 

& Dahl 2014). Plast är billigt att tillverka och det mesta används för att tillverka 

engångsartiklar och är det mest vanliga som hamnar i naturen. Effekten av mikroplaster 

har diskuterats i cirka 30 år men det är inte förens idag som mikroplasterna har 

uppmärksammats i den vetenskapliga världen (ibid). 

 

1.3 Plastens kemikalier och påverkan på människor och djur 

Plast framställs till stor del av petroleum som består av råolja eller mineralolja (Klar, 

Gunnarsson, Prevodnik, Hedfors & Dahl 2014). Av all världens oljekonsumtion går fyra 

procent till att använda som råvara i plast och cirka fyra procent går till 

tillverkningsprocessen av plasten (ibid). Det finns även många tillsatser i plasten så som 

Bisfenol A (BPA), Ftalater och Polybromerade Difenyletrar (PBDE) för att göra plasten 

exempelvis mer tålig, mjukare eller som flamskyddsmedel (Kumar 2018). Tillsatserna 

ger allvarliga negativa hälsoeffekter på människan som exempelvis onormal 

fortplantningsförmåga, diabetes, en tidig pubertet, fetma och störningar i det endokrina 

systemet där de tillsatserna verkar hormonstörande (ibid). Dessa tillsatser påverkar även 

djuren på ett negativt sätt som exempelvis hormonstörande hos honsnäckor som gör att 

de utvecklar ett manligt könsorgan istället (imposex), rovfåglars ägg har fått tunnare 

skal och sälar har fått problem med deras fortplantningssystem (Klar, Gunnarsson, 

Prevodnik, Hedfors & Dahl 2014). 

 

Det vanligaste som sker i den mänskliga kroppen är att det blir störningar i det 

endokrina systemet och det frekventa som sker är att kemikalierna härmar eller 

motverkar den östrogenproducerande aktiviteten i kroppen (Yang, Yaniger, Jordan, 

Klein, & Bittner 2011). Dessa hormonstörningar kan leda till att flickor kommer in i 

puberteten tidigare, minskat spermieantal hos män, förändrade funktioner av 

reproduktionsorganen, fetma, förändring av könsspecifika beteenden men även en ökad 

takt av uppkomsten av cancer som bröst-, prostata-, testikel- och äggstockscancer. 

Dessa sjukdomar är idag klassade som folksjukdomar och blir allt vanligare hos 

befolkningen. De som blir mest påverkade av kemikalierna är foster, nyfödda och 

ungdomar då de är mer känsliga även för mycket låga mängder. Plastprodukter som då 

har de hormonliknande kemikalierna i sig kan släppa ifrån sig dessa i en väldigt låg 

koncentration eller så skapas en kombination av olika biverkningar. Bara en liten bit 

plast kan innehålla 5–30 olika kemikalier och en hel produkt som exempelvis en 
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nappflaska som är uppbyggd av många olika bitar av plast kan då innehålla över 100 

olika kemikalier. Nästan alla plastprodukter kan släppa ifrån sig de hormonstörande 

ämnen om den utsätts för ”stress” vid tillverkningen. Många av de här kemikalierna kan 

imitera och hindrar den naturliga hormontillverkningen hos levande organismer (ibid). 

 

1.4 Levnadsvanor och beteenden med samband till plastanvändning 

Att hälsorelaterade levnadsvanor har ett stort samband med hur människor väljer att 

leva märks tydligt (Pellmer, Wramner & Wramner 2012). Beroende på människors 

livssituation påverkar detta deras val av levnadsvanor. Befolkningens levnadsvanor, 

som exempelvis deras plastanvändning, plastförpackningar, mat, med mera, påverkar 

hur folkhälsan utvecklas i samhället. Levnadsvanor varierar i olika grupper på grund av 

vilken ålder, utbildning, kön eller boendeförhållanden och i och med detta skiljer sig 

även hälsan i de olika grupperna. Levnadsvanorna reflekterar hur människorna lever 

efter hur deras livssituation ser ut (ibid). 

 

Hallberg beskriver att forskningen om livsstil och människors hälsa har kommit fram 

till att människors ohälsa och flera av de kroniska sjukdomarna beror på en ohälsosam 

livsstil som exempelvis fysisk inaktivitet, felaktig kost, felaktiga val av plastartiklar 

med mera (2010). För att kunna ändra på sin livsstil behövs medvetenheten och 

kunskapen om att sambandet mellan livsstil och en bra hälsa stärks av varandra (ibid). 

 

I kommunerna i hela landet spelar hushållen en viktig roll för den svenska 

miljöpolitiken både inom det nationella som inom de lokala politiska strategierna 

(Söderholm 2008). Detta visar att många svenska hushåll i många sammanhang har ett 

stort miljömedvetande och en vilja att ta ett ansvar för miljön. Dock kanske den här 

vilja inte alltid omvandlas till handlingar. 

Hittills har mycket fokus legat på industrins miljöpåverkan men detta fokus har nu även 

börjat rikta sig mot hushållen. För att kunna få en hållbar utveckling ska man inte bara 

fokusera på avfall, kemikalier, föroreningar med mera utan också vad som händer inom 

resursflödena. För att kunna få det kretsloppssamhälle som idag eftersträvas behövs 

också hushållningen av material, energi och råvaror. De kraven innefattar alla 

samhällsektioner och kan därmed tillämpas inom hushållen. 

Information, kunskap och ekonomi styr de val som påverkar hur hushållens 

aktivitetsmönster ser ut och genomföranden av val som de gör. Dock finns det krav och 
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styrmedel som baseras på lagstiftningar att gå mot en mer miljövänligare riktning med 

exempelvis miljövänligt diskmedel eller tvättmedel (ibid). 

Hushållens konsumtionsmönster är ledande i relationen mellan samhället och miljön 

(Söderholm 2008). Det är många olika grupper som orsakar utsläppen i naturen men de 

som orsakar mest är transport och boende. Att en del av befolkningen är miljömedvetna 

framkommer tydligt. Men att använda sina kunskaper i sin vardag går det delade 

meningar om. Det finns nämligen de som lägger stor tid på att vara miljövänliga och så 

finns det de som inte tar ansvar alls och kan exempelvis slänga skräp i naturen. 

Att källsortera i Sverige ses som en grundläggande möjlighet att göra för att upprätthålla 

en positiv infrastruktur i samhället. Beroende på vilken kommun man bor i och vilka 

tillgångar som finns i den kommunen avgör vilken grad av källsortering som hushållen 

kan göra. Med mer tillgänglighet av källsortering stationer i hushållen kommer fler att 

tillämpa dessa stationer. Beroende på kommunernas erbjudanden har detta en avgörande 

effekt på hushållets beteende om källsortering (ibid). 

 

Det som uppmärksammas mest i debatter är engångsartiklar då det är detta som används 

mycket av konsumenter när de exempelvis handlar i en livsmedelsbutik (Ritch, Brennan 

& Macleod 2009). De här produkterna är en viktig del i konsumenters livsstilar och i 

samhället. Det är angeläget att få konsumenten att hitta en mer hållbar ersättning och att 

minska plastanvändningen och ersätta det med mer miljövänliga alternativ. 

Regeringarna i vissa delar av världen har tagit initiativ till att göra lagstiftning om 

avskaffandet av plastpåsar eller att ta en avgift för att få konsumenterna att ändra sina 

beteenden. Det finns även olika miljögrupper som exempelvis jordens vänner som har 

deltagit i kampanjer för att minska plastanvändningen. Även städer i Storbritannien har 

gått ihop och gjort en gemensam åtgärd för att göra städer fria från plastpåsar (ibid). 

 

1.5 Problemformulering 

Forskningen visar att de kemikalier så som Bisfenol A (BPA), Ftalater och 

Polybromerade Difenyletrar (PBDE) leder till en sämre hälsa hos människor genom att 

de utvecklar hormonstörande ämnen i kroppen. Detta leder till folksjukdomar som 

cancer, fetma med mera i samhället då sjukdomsantalen för dessa sjukdomar ökar i 

antal. 
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Den hållbara utvecklingen genom bland annat de globala målen och olika projekt i hela 

världen jobbar för att kunna minska plastanvändningen. Att kunna minska plasten i 

naturen men även minska plastanvändandet inom befolkningen och i samhället.  

Detta har i folkmun kallats för att ”plastbanta” och medvetenheten om plasten börjar att 

uppmärksammas. Genom att reducera plastanvändningen och försöka att ändra på sina 

levnadsvanor som till exempel sina matvanor och ta med påsar istället för att köpa nya 

med mera. Utifrån bakgrunden undersöks det hur de lokala aktörerna i en kommun har 

för erfarenheter och uppfattningar om deras reducering av plastanvändning på deras 

arbetsplatser. 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad butikschefer och miljöansvariga har för 

uppfattningar och erfarenheter av reducering av plastanvändningen. 

 

De frågeställningar som kommer granskas i denna studie. 

1. Vad har butikschefer och miljöansvariga för erfarenheter inom reducering av 

plastanvändningen? 

2. Vilken uppfattning har butikschefer och miljöansvariga gällande plastens 

påverkan på människornas hälsa? 

3. Vad har butikschefer och miljöansvariga för uppfattning gällande 

mikroplasternas betydelse för hållbar utveckling? 

4. Hur uppfattar butikschefer och miljöansvariga att konsumtionsmönstret och 

medvetenheten är hos befolkningen? 

 

3 Metod 

3.1 Design 

En empirisk kvalitativ ansats har tillämpats i denna studie. Kvalitativa metoden valdes 

utifrån studiens syfte. Genom en kvalitativ studie användes det ord och inte siffror och i 

en kvalitativ studie kan de olika aktörerna beskriva deras erfarenheter mer djupgående 

(Bryman 2018). En induktiv ansats tillämpades då kunskap och upptäckter från 

verkligheten skulle vara i fokus och med detta kunna skapa teorier (Olsson & Sörensen 

2011). 
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3.2 Urvalsmetod 

Det urval som används i denna studie är ett meningsfullt urval (Patton 1990). Det vill 

säga att de informanter som är valda har valts utifrån deras informationsrika tillgång 

(ibid). Inklusionskriterier för urvalet var att det skall vara en kommun och tre butiker, 

liten butik eller stor butik spelar ingen roll utan alla var välkomna att delta. Informanten 

väljs utifrån frågornas form och information som personen har om ämnet plast, en 

anställd eller en person med chefsbefattning. 

 

3.3 Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer och en 

intervjuguide skapad efter syftet och frågeställningarna för denna studie (Olsson & 

Sörensen 2011). Med semistrukturerad intervju är det möjligt för informanterna att 

kunna utveckla sina svar mer, det gör det också möjligt för undersökningsledaren att 

vara flexibel med att ställa exempelvis följdfrågor (ibid). Intervjuguiden är skapad efter 

syftet och frågeställningarna för att kunna följa en röd tråd genom arbetet (Gillham 

2008). Intervjuguiden är uppbyggd genom att det först skapades sex temaområden som 

beskrev vad frågorna skulle innehålla och som följer studiens syfte och frågeställningar. 

Utifrån dessa temaområden skapades frågor som följde de olika områdena, se mer i 

bilaga 2 (ibid). Intervjuerna spelades in efter att undersökningsledaren fått godkännande 

av informanterna för att underlätta analysen av intervjuerna. 

 

3.4 Genomförandet 

Kontakten med kommuner och butiker togs för att hitta möjliga informanter och detta 

gjordes på tre olika sätt. Den först kontakten togs genom att gå personligen till butiker 

och lämna informationsbrevet (se bilaga 1) i pappersform till dem. Andra sättet som 

användes var att det skickades mejl till de butiker som var av intresse och i detta mail 

bifogades informationsbrevet. Det tredje sättet var att ringa de butiker som var av 

intresse. Det var fyra informanter som tackade ja till att bli intervjuade. Intervjuerna 

gjordes på informanternas arbetsplats i ett rum som intervjupersonen valt eller på en 

annan plats beroende vad som var tillgängligt. Intervjun spelades in endast efter att alla 

fyra informanterna godkände det. De inspelade intervjuerna tog allt ifrån cirka 7 

minuter till ca 49 minuter att göra. Undersökningsledaren använde mobiltelefonen att 

spela in intervjuerna på och även anteckningsblock för att kunna föra anteckningar 

samtidigt som intervjuerna pågick. 
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De inspelade intervjuerna transkriberades genom att det skrivs ner ordagrant för att 

sedan kunna analyseras (Olsson & Sörensen 2011). Transkriberingen gjordes av 

undersökningsledaren genom att lyssna av inspelningen och sedan skriva ner det 

ordagrant vad som sägs förutom upprepningar, hummande som exempelvis mmm ååå 

och så vidare. Intervjuerna transkriberades även var för sig och även början av analysen 

görs var för sig innan de fördes samman till en gemensam analys. Efter transkribering 

bearbetas och analyseras de efter studiens syfte (ibid).  

 

3.5 Dataanalys 

En tematisk analys har tillämpats i denna undersökning. Metod valdes för att kunna 

lyfta fram syftet och frågeställningarna ur intervjuerna bättre och för att kunna dra 

slutsatser tydligare. Det transkriberade materialet analyserades genom att följa de olika 

stegen inom en tematisk analys (Braun & Clarke 2006). En tematisk analys är en metod 

för att analysera, identifiera och rapportera mönster av en datainsamling och för att 

kunna dra slutsatser av vad en text innehåller och en tolkning av ordens betydelse görs. 

Genom en tematisk analys bildas en röd tråd som skapar ett band mellan de olika 

informanternas intervjuer. När transkriberingen var gjord började undersökningsledaren 

med steg ett genom att skriva ut intervjun på papper för att kunna läsas och stryka över 

meningar i texten för att ta ut de viktigaste svaren på frågorna. I steg två gjordes långa 

meningar kortare för att kunna skapa koder där de beskriver de långa meningarna med 

enkla ord eller kortare meningar. Detta ledde sedan till steg tre där de här koderna 

undersöktes mer noggrant för att kunna se ett samband hos alla fyra informanterna. Med 

de koder som hittades kunde subteman skapas som visar det centrala budskapet från 

intervjuerna. Detta användes för att få fram resultatet och ett huvudtema. I steg fyra 

kontrollerades alla subteman igen så att det verkligen stämde överens innan de blev 

subteman som skulle bli de fem rubrikerna som används och tas upp i resultatdelen. I 

steg fem sattes de fem rubrikerna ut i resultatdelen och informationen som de fyra 

informanterna hade gett skrivs som en sammanfattning under rubrikerna (se bilaga 3) 

(ibid). 

 

3.6 Etiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som är viktiga i denna studie är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att personerna som skall vara med i projektet skall få 

information om syfte, beskrivning och uppläggning av hela projektets alla delar (Olsson 

& Sörensen 2011). Personen som har blivit tillfrågad att delta i projektet måste få reda 

på varför personen behövs för just detta projekt, att det är frivilligt att delta och att de 

får hoppa av projektet när de vill (ibid). Samtyckeskravet innebär att personen själv 

bestämmer om den vill delta eller inte i projektet (Olsson & Sörensen 2011). 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som finns om personen och det material 

som kommer fram under projektets gång kommer att behandlas och förvaras på ett 

säkert sätt så att det inte nås av obehöriga (Olsson & Sörensen 2011). Nyttjandekravet 

innebär att det material som samlas in under projektet om de personerna får bara 

användas för detta projekt (Olsson & Sörensen 2011). 

 

4 Resultat 

Resultatdelen kommer behandla vad den tematiska analysen gav för resultat. Genom att 

använda de fem subteman som kom fram i analysen som rubriker i resultatdelen, dessa 

fem subteman är att ställa krav, projekt och uppdrag, samverkan, återvinning och 

medvetenheten om plastens påverkan på människan och natur. Information skrivs sedan 

under de rubrikerna i en sammanfattning från de fyra intervjuerna. Detta resultat har 

delats upp i två olika delar då det har gjorts två olika intervjuguider, en gjord på 

kommunen och de andra intervjuerna på olika butiker. Dessa fem subteman kommer 

sedan under varje överrubrik som är kommunen och butikerna (se bilaga 3, figur 1). 

 

4.1 Kommunen 

4.1.1 Att ställa krav 

Informanten berättar att kommunen ställer krav på både produkter och leverantörer som 

exempelvis att de levererar bra produkter eller tjänster som även andra kan ha nytta av. 

Genom att de ställer krav på att exempelvis leverantörerna ska leverera plast som är 

gjord på förnybara råvaror. Detta gör att andra kunder kan få samma kvalitet och 

möjlighet att köpa eller använda samma produkter eller tjänster. Med detta öka 

medvetandet om de produkterna eller tjänsterna som exempelvis de förnybara drivmedel 

som x-trafik och postnord bland annat använder sig av. 
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”…vi använder ju inte så otroligt mycket saker jämfört med en hel stads befolkning men 

om vi ställer krav på dom leverantörer som vi har så då använder ju så många andra 

dom vilket gör då att vi det ger ringar på vattnet. Ett exempel är ju då om hur vi ställer 

krav på fordonsbränsle i våra dom som transporterar saker till oss. Postnord, x-trafik 

nä men alla möjliga.” – Informant 1 

 

Att ställa krav är viktigt anser informanten och kommunen kommer nu att ställa ännu 

mer krav på produkter och leverantörer. De kommer också att börja lägga ännu mer 

fokus på uppföljning så att allt är som det skall angående de krav som ställs ifrån 

kommunen. För att kunna ge företagen en chans kommer kommunen att bli ännu 

tydligare med vad det är för krav de har så att företagen kan kunna bli leverantörer till 

kommunen om de skulle vilja det. 

4.1.2 Projekt och uppdrag 

Informanten berättar att kommunen har många uppdrag och projekt igång i de många 

olika områden som de jobbar inom. De har precis startat upp ett projekt som heter 

jakten på plasten som är ett samarbete med en högskola. De har även projekt inom 

förskolan där exempelvis de fasar ut all plast för att kunna skapa en kemikaliefri 

förskola. Detta projekt heter kemikaliesmarta förskolor, de har exempelvis ersätt 

sovmadrasserna, plastleksakerna och så vidare. 

 

”Där har vi ju ett har vi ju arbetat dom senaste åren att just ha fasat ut plastleksaker 

eller plast inom förskolorna. Så vi kallar det för kemikalier smarta förskolor. Och där 

är det ju så att ja förskolorna har fått bidrag till att ersätta då till exempel dom här sov 

madrasserna som barnen sover på och sen så finns det ju mycket plastleksaker som 

används som innehåller plaster som inte är bra.” – Informant 1 

 

Informanten beskriver andra projekt och uppdrag som finns i kommunen: 

- Livsmiljö *** som jobbar med att dagligen hålla *** gator rena så att skräpet inte far 

vidare ut i naturen utan att det städas upp innan det sker. 

- Håll *** Rent har de också som ett projekt där de har anammat alla Håll Sverige Rent 

punkterna och i *** så gör de en punkt mer. Håll Sverige Rent anordnar även dagar som 

man kan anmäla sig till och så går de ut och plockar skräp. Detta projekt heter Vi Håller 
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Rent. Med detta ökar medvetenheten om hur mycket skräp som finns ute i naturen av 

både plast och fimpar. 

- De har även evenemang för befolkning som de kan närvara på och delta i och som 

exempel har de tidigare år haft två olika miljögalor med olika framträdanden, prova på 

och samtal med olika aktörer inom olika produkter eller tjänster. Detta år hade de 

dialogmöten istället där befolkningen fick komma och delta i samtal runt ett bord i en 

workshop där de fick ge sina synpunkter med mera och med de synpunkter som kom in 

jobbar de sedan vidare med. 

- De har även ett miljöstrategiskt program som jobbar med miljöfrågor där det finns mål 

men även förslag på åtgärder som exempelvis hur man bland annat kan minska 

plastanvändningen. Detta program ligger som en grund till det mesta som sker inom 

miljöområdet i kommunen. 

- En långsiktig plan som kommunen har är att kunna återvinna material som de samlar 

in för att kunna använda och för att sedan kunna göra nya saker av detta, ett cirkulärt 

flöde. 

Informanten berättar om att det största projektet förutom jakten på plasten som 

kommunen har inom reducering av plast har dessa tre steg: 

1. Minska användandet av plast. 

2. Byta ut den plast som finns så gott det går som är gjord av fossil råvara till plast 

som är skapad av förnybara råvaror. 

3. Återvinn så mycket som det går av den plast som används. 

 

”… jakten på plasten och det kommer du att se också vi har ju dom här tre stegen. 

Nummer ett reducera användandet av plast, nummer två byt ut den plast vi har i så stor 

utsträckning som möjligt till en plast som är tillverkad av förnybara råvaror och 

nummer tre är återvinn så mycket som möjligt den plast som vi ändå använder. Det är 

vår plan.” – Informant 1 

4.1.3 Samverkan 

Kommunen har ett antal olika aktörer som de samverkar med berättar informanten och 

högskolan är en av alla som de samarbetar med exempelvis genom jakten på plasten. De 

har även samarbete med Gästrike Återvinnare och de jobbar med att återvinna och 

hämta sopor i kommunen men de jobbar även med miljöfrågor genom en avfallsplan 

som de har tillsammans med kommunen.  
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” Ja det är ett konkret sätt som visar att vi är ju medvetna om plastens påverkan men så 

är det ju jakten på plasten det projektet där vi ser vi ser ju att vi använder ju plast på vi 

slösar med plastanvändandet, plast är liksom inte liksom fel ”åå vad hemskt det är hela 

tiden” men det är ju hur vi använder det och hur vi återanvänder och återvinner och så 

vidare som är också ett problem.” – Informant 1 

 

De har även ett samarbete med regionen beskriver informanten där de går ihop och 

hjälper varandra att handla upp lika material som exempelvis till omvårdnad, sjukhus 

och hälsocentraler med mera. Genom att kunna gå ihop kan de köpa större volymer till 

bättre priser. 

Ett annat projekt heter Glokala Sverige och är ett samarbete med regionen som går ut på 

att hitta samverkansformer och lyfta det lokala arbetet som i sin tur påverkar det globala 

arbetet. Det är väldigt viktigt att kunna samverka och kunna koppla ihop med agenda 

2030 och de 17 globala målen men även kunna koppla ihop med det arbete som 

kommunen bedriver inom de tre dimensionerna: ekonomiska, sociala och ekologiska. 

 

”… samverka och kunna koppla ihop till agenda 2030 målen dom 17 globala målen så 

det är ett sätt att visa just att det arbete som vi bedriver ekonomisk, socialt och 

miljömässigt verkligen har kopplingar och kan ver… och ge varandra liksom att det är 

en vinn vinn situation och att det blir bara liksom ger mer effekt om vi jobbar 

tillsammans och tydliggör det.” – Informant 1 

 

Informanten anser att miljö och hälsa hänger ihop är tydligt och att det är viktigt att 

kunna hålla rent i naturen och även kunna nå ut och upplysa befolkning om det 

miljöarbete som finns inom kommunen. Genom att anordna olika evenemang når de ut 

till befolkningen och kan samverka med kommunen. Evenemang som exempelvis galor 

eller workshops kan de som vill i befolkningen delta och ge sina synpunkter.  

 

” Ja för det är ju tydlig att just miljö och hälsa hänger ihop otroligt mycket…. Men i år 

har vi inte någon gala jag håller i revideringen av vårat miljöstrategiska program för 

galan är ett sätt för oss att engagera och ja engagera ***bor och berätta om det 

miljöarbete som händer i *** och skapar stolthet och så.” – Informant 1 
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4.1.4 Återvinning 

Informanten beskriver att i kommunhuset som de sitter i så har de på varje våning en 

återvinningsstation där personalen kan sortera sitt skräp. Kommunen har nämligen tagit 

bort soppåsarna som man kastar i bredvid skrivborden så att det ska minska 

plastanvändningen men även gjort arbetsmiljön bättre för den som städar. Den som 

städar behöver inte gå runt till alla bord och samla upp en påse för att sedan kasta, det 

sitter nämligen tjugofem på varje avdelning och det skulle bli många påsar som skulle 

slängas varje månad. 

Informanten berättar även om de stora återvinningsstationerna som finns där 

befolkningen kan åka och lämna skräp och hämtningen av skräp ifrån bostadshusen är 

viktigt att ha och att det fungerar bra. 

Informanten beskriver att pantningen i Sverige är ju också någonting stort och som inte 

de andra länderna har. I och med pantningen har även flaskor och metallburkar minskat 

påtagligt i den svenska naturen. 

Att kunna återvinna och återanvända detta är ett stort mål berättar informanten för att 

kunna minska på klimatpåverkan på alla sätt som går. För det ger så mycket i vinst 

tillbaka även så inom det ekonomiska då det kan minska användandet av plast. 

 

” Och fokus är ju då att minska klimatpåverkan så alla åtgärder som vi gör i det här 

projektet räknas hem då i minskat användande ko... utsläpp av koldioxid. Men vi ser ju 

andra vinster också så klart jättemånga olika andra vinster…” – Informant 1 

 

4.1.5 Medvetenheten om plastens påverkan på människan och natur 

Informanten anser att medvetenheten om plastens påverkan på naturen och människan 

har ökat och med det också strävan efter att reducera plasten i kommunen. Genom att 

göra befolkningen, leverantörer och dem de samverkar med mer medvetna är 

grundläggande. Det är även viktigt att starta upp uppdrag och projekt som är just riktade 

mot det som kommunen strävar efter att kunna lösa som exempelvis att nå en minskad 

klimatpåverkan genom att aktivt ta tag i de problem som finns som förslagsvis 

plastanvändningen. Detta är ett sätt att visa att de är medvetna om plastens påverkan på 

både människan och naturen. Att uppfattningen om befolkningens medvetenhet om att 

det måste ske en förändring för att minska påverkan på människors och naturens hälsa 

finns men att det är svårt att bryta på de redan invanda beteendena. Bara genom att 
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kunna ta med egen matlåda istället för take away mat som packas i plastförpackningar 

är ett alternativ för att minska plastanvändningen. 

 

”… Det där är en balansgång det där. Jag upplever ju ändå att det har ju också en sak 

som har kommit från nationellt håll och det är ju minskad plastpåseanvändandet som 

butikerna har fått i uppdrag och driva. … … Så medvetenheten har ökat sen 

gemeneman kanske fortfarande använder små plastpåsar hemma en två tre liters 

plastpåsar att förvara i och så vidare…” Informant 1 

 

Men det är också en balansgång mellan medvetenheten och beteendet berättar 

informanten, då befolkningen är medvetna om plastanvändningen men att beteenden 

kan vara svåra och bryta upp och byta ut mot bättre alternativ som exempelvis de små 

plastpåsarna i hushållen. Det märks att det har skett en förändring till viss del i 

befolkningens beteenden när det kommer till att köpa påsar i butiker efter att en avgift 

kom till på påsarna. Det som krävs är att man tänker om och utvecklas i sitt tänkande 

om plastanvändningen, det är mycket okunskapen som gör att det blir fel i vardagen när 

det väljs vad som skall användas och man gör det inte medvetet utan det bara blir 

enklare att använda sig utav exempelvis plastpåsar. 

 

” Ja det är så mycket som är okunskap så det är ju inte så att man gör fel av medvetet, 

det är ju inte därför man oftast gör fel val i vardagen eller vad man ska säga när det 

gäller till exempel plasten utan det är för att ja det är lite krångligt än så länge.” – 

Informant 1 

 

4.2 Butikerna 

4.2.1 Att ställa krav 

Informanterna berättar att butikerna har krav på hur deras leverantörer skall vara och 

med det kunna producera produkter som butikerna efterfrågar. De har krav på hur 

varorna exempelvis fraktas då det ofta finns mycket emballage runt alla produkter. 

Informant 2 tycker att det är ett problem att få deras leverantörer att lyssna på deras krav 

att minska på plastanvändningen. De ställer krav i den möjligaste mån som de kan med 

att varorna skall vara giftfria och så vidare. 
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” Det här är ett jätteproblem. … Och dom inköparna försöker ju att få leverantörerna 

att minska användandet av förpacknings plast. Men det är jättesvårt. … Enorma 

mängder plast. Som är jättesvårt att bli av med. Vi ställer ju krav på våra leverantörer i 

möjligaste mån med allt ifrån att det skall vara giftfria varor och sådana saker.” – 

Informant 2 

 

Informant 3 ställer även krav på hur deras produkter tillverkas, råvarorna som används 

och med det även arbetsmiljön i fabrikerna. De kraven skall följas och om de inte gör 

detta har de ytterligare en chans att uppfylla kraven annars så letar de sig en annan 

leverantör eller fabrik. Därför är det viktigt att göra olika uppföljningar där man åker till 

platsen och kollar hur arbetet går till, för att kunna se att allt är som det ska och att 

reglerna följs.  

 

” Och när vi tittar på bomull så är den odlad på ett mer hållbart sätt och vad det 

innebär är att den mindre vatten och mindre kemikalier för att vad är det jag tror att det 

är 30 miljoner arbetare … ” – Informant 2 

 

Informant 3 berättar om arbetshälsa på fabrikerna där det följs av uppförandekoden som 

är några av de riktlinjer som varje leverantör eller fabrik har att gå efter. Den 

uppförandekoden eller certifieringen där fabrikerna får gå igenom ett x antal tester och 

prover där en bra arbetsmiljö eftersträvas för arbetarna. Så som bra arbetstider, skälig 

lön, hur det ser ut med nödutgångar, får de in dagsljus i fabrikerna, får de raster, hur 

behandlar de kvinnor, barnarbete med mera. Allt detta som finns i certifieringen skall 

följas till hundra procent annars får man inte vara leverantör till butiken. De gör 

stickprov för att kolla fabrikerna så att de följer certifieringen och detta sker både 

oanmält och annonserat och av personer som är interna eller externa. De har även ett 

samarbete med naturskyddsföreningen som kallar energi fallet där de går igenom grovt 

om hållbarhet hos butiken och vad det innebär just här. Då får de bland annat titta på en 

bild från en textilfabrik där de får säga vad de ser i bilden men även få berättat för sig 

vad som är bra med omgivningen med mera för att veta vad som är viktigt i en fabrik 

och vad det är man tar stickproven på. 

 

” Alla våra leverantörer är vi har ju dom hära uppförandekoden eller hur jag ska kalla 

certifieringen där man som fabrik man går igenom x antal tester och prover där att det 
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måste vara schysta arbetstider det måste vara en skälig lön det ska vara hur det ser ut 

med nödutgångar hur det ser ut med dagsljus får jag ta rast hur behandlar man kvinnor 

och barnarbete. Allt det måste vara hundra procent i sin ordning annars får du inte 

leverera till *** då är det liksom där finns det inga gråzoner antingen är du inne eller 

så är du ute.” – Informant 3 

 

Informanten berättar att genom att ställa krav på både leverantörer och fabriker med 

mera kan man få en produkt som man stolt kan ställa sig bakom och säga att det är en 

bra produkt med bra råvaror. Och att man kan följa allt steg för steg från råvarorna till 

en färdig produkt med vetskapen om att den är gjord med återvunnen plast eller hållbart 

odlade träd och så vidare. 

4.2.2 Projekt och uppdrag 

Informanterna berättar att butikerna har alla egna projekt och uppdrag som de sponsrar 

och stöttar. Som exempelvis läsprojekt i Göteborg. Någonting annat som butikerna gör 

förutom att ta betalt för påsarna är att de har andra alternativ till just plast. En del har 

tygpåsar eller polyester påsar som man kan använda flera gånger om, en del butiker har 

också papperspåsar att välja på som ett annat alternativ till plasten. 

 

”Däremot så är det så att vi har nu ett antal alternativ där kunderna kan köpa sig en 

tygpåse eller en polyester alltså en olika bärkassar för att dom ska återanvända kassen 

dom bär hem saker och ting med.” – Informant 2 

 

Projekt till att kunna utveckla produkter som är så miljövänliga som möjligt är något 

som informant 3 gör exempelvis med produkter som är gjorda av återvunnen plast men 

även förnybara råvaror som sockerrör. Men en strävan är att kunna göra av bara 

återvunnen plast som har kommit från haven bland annat. Men också att kunna fasa ut 

så mycket av plasten som möjligt och ge andra alternativ istället som exempelvis sugrör 

i papp istället eftersom plasten ska vara borta 2020. Konsumenternas beteenden är det 

som behöver ändras på då de exempelvis tar fryspåsar istället för att hitta andra bättre 

alternativ ändå finns det en medvetenhet hos konsumenterna om plasten. 

 

”… vi håller ju på och fastar ut är det 2020 så ska ju all plast vara borta så våra 

plastsugrör håller på och fasas ut nu och ersatta med pappsugrör och det vet jag många 
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av dom här snabbmats restaurangerna också ängar titta på för det är en sådan enkel 

grej ett pappsugrör det bryts ju ner efter ett par veckor …” Informant 3 

 

Informant 4 berättar att det har även diskuteras om att införskaffa pappåsar till frukt och 

grönt i stället för plastpåsarna, då skulle en kompostpåse sättas in. Dock skulle påsen 

delvis behöva vara transparent och ligger just nu på planeringsstadium och kan kanske 

komma i framtiden. Just nu finns det veganska påsar som går att köpa i butiken till frukt 

och grönt som är flergångspåsar och som går att tvätta. 

 

” Vi har ju veganska påsar till som man får köpa till frukt och grönt som 

flergångspåsar som är tvättbara.” – Informant 4 

 

Informant 3 berättar även att de jobbar inom olika hållbara områden så som skog, 

bomull med mera men att de i Norden är självförsörjande när det gäller vindkraftverk. 

Deras butiker som finns i andra länder är också självförsörjande däremot med hjälp av 

solceller. Detta är något som de fokuserar på att 2020 producera mer ström än vad de 

gör av med. Redan nu börjar de att nå upp till detta mål och de strävar efter att alla 

varhus skall vara självförsörjande på jordens resurser av antingen vind eller sol för att 

kunna minska fotavtrycket. 

 

” Då gör man så att vi till 2020 så ska vi producera mer ström än vad vi gör av med 

och jag tror att vi börjar liksom nå upp till dom målen nu att man tryck utjämnar ju att 

allt det vi producerar ska ju in i nätet och att det sen ska ombesörjas att alla *** 

varuhus ska vara självförsörjande liksom och det är ju också ett sätt att minska på 

fotavtrycket att vi använder jordens resurser med sol och vind.” – Informant 3 

 

4.2.3 Samverkan 

Informanterna berättar att samverkan är betydelsefullt för butikerna då de når ut till en 

större skara av människor som kan upptäcka dem och deras verksamhet. Som en 

informant berättar om deras samverkan med Håll Sverige Rent där utbildning av 

butikschefer sker som sedan informerar personalen. 

 

” … Håll Sverige Rent har gjort ett utbildningsprogram interaktivt utbildningsprogram 

som vi går igenom i företaget där dom berättar konsekvenser och berättar så att vi har 
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lite argument att komma med så att vi inte står och hittar på en massa saker.” – 

Informant 2 

 

Informant 3 nämner att Världsnaturfonden och naturskyddsföreningen är bland annat 

några som de samverkar med för att kunna nå bättre mål och utveckla olika projekt för 

hållbar utveckling. Informanterna tycker att samverkan med andra aktörer är viktigt 

eftersom utbytet som det ger är angeläget för att få verksamheten att fungera bättre.  

 

4.2.4 Återvinning 

Informanterna berättar att butikerna har återvinningsstationer där de kan sortera skräp 

på ett korrekt sätt. För att sedan skicka det sorterade skräpet vidare till återvinningen 

eller som i en annan butik där det går till en leverantör som gör nya varor av plasten 

som återvinns. Butiken har många varor som är gjorda av återvunnen plast medan andra 

varor kan vara gjorda av förnybara råvaror exempelvis sockerrör. En del varor är även 

gjorda på både återvunnet material och förnybara råvaror. 

 

” Vi har ju emballage visa av våra produkter är ju emballerade i plast och ibland 

kommer också pallarna svepta i plast. Och den plasten sorterar vi på mornarna när vi 

packar upp varje dag alltså sorterar den plasten och den skickar vi iväg och 

återanvänder och gör nya produkter utav.” – Informant 3 

4.2.5 Medvetenheten om plastens påverkan på människan och natur 

Informanterna berättar att medvetenheten om plasten finns och den ökar för varje dag då 

det är viktigt att hålla sig medvetna om bland annat deras produkter. Butikerna jobbar 

hela tiden för att öka medvetenheten hos kunderna på ett eller annat sätt. Det sitter 

upplysningar om varorna eller information om varför produkten är ett bättre miljöval.  

 

” …våran medvetenhet kring plast och hållbarhet och va hur det ser ut och sådant dära 

den känner jag mig trygg i att vi försöker göra det bästa som möjligt både för oss som 

jobbar men också ut mot kund liksom att vi ger dom inget val det här är det vi säljer och 

det är bättre för miljön.” – Informant 3 
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En informant berättar att de har informationsskyltar vid kassorna där de ger information 

men även att det kan förekomma kampanjer där de ger kunden upplysningar om varför 

de tar betalt för plastpåsar och att de pengarna går till Håll Sverige Rent stiftelsen.  

 

”… betalt för påsen för att vi tycker att det är kul utan för att dom pengarna ska 

återanvändas i Håll Sverige Rent stiftelsens regi då.” – Informant 2 

 

Informant 3 nämner att de har en liten hållbarhetsutbildning vart annat år för deras 

personal. De har även internkommunikation, pressmeddelanden och en anslagstavla 

som sitter i kontorslandskapet där lappar sitter uppe och samtal om hållbarhet med 

mera. Dessa metoder gör att de kan ha en god kommunikation personalen emellan. 

 

” …. Vi har internkommunikation och pressmeddelanden och liksom en liten tavla ute i 

kontorslandskapet där vi pratar lite om hållbarhet och sådant dära … 

… vi har ju tavlor där vi har liksom okej så här det här händer i huset men sen också 

det här är hållbarhetstavlan hur tänker vi kring det…” – Informant 3 

 

Informanterna berättar att det även är viktigt att kunna föra en diskussion med kunderna 

om plastens påverkan på människan och naturen. En del informanter nämner kretsloppet 

som påverkar näringskedjan och som beskriver hur plasten bryts ner till mikroplaster 

som sedan går in i fiskarna och sedan till oss människor och att vi får in det i våra 

kroppar. 

 

” Alltså man tror ju bara att det är dom här stora fladdrande påsarna det handlar om 

men det är ju så att det finfördelas ju till slut. Och det går in i kretsloppet och så går det 

in i oss och så går det vidare.” – Informant 2 

 

Det finns även på butikernas hemsidor eller andra sociala medier att läsa om deras 

arbeten och strävan till en bättre lösning för bättre råvaror och mindre plastanvändning 

beskriver informant 3. 

 

”… det jätteviktigt att vi talar om att vi har en tydlig kommunikation och då har vi ju 

lite olika kanaler på vissa ställen så finns det en liten tv som snurrar att liksom 
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matlådan kan användas till det här och det här och sen har vi ju alltså olika kanaler när 

vi till exempel har instagram eller vi har våran lokala hemsida eller den stora hemsidan 

vi har ju en del sådana kanaler där vi försöker nå ut budskapet” – Informant 3 

 

Informanterna berättar att butikerna försöker att hålla en god kommunikation med 

kunderna och att en bra kundkontakt är det bästa sättet för att nå ut och göra de mer 

medvetna om den påverkan som olika råvaror kan ha på både miljön, djur och 

människan. 

Det är därför informant 3 känner sig trygg i deras produkter som är gjorda av plast, 

antingen förnybar så som sockerrör, återvunnen plast eller båda två då detta gör plasten 

snällare mot både människor och naturen. Att det inte finns några giftiga kemikalier i de 

plastprodukterna även om plast är en kemikalie. 

 

” …Sen hur det funkar det kan jag inte svara på men jag känner mig trygg med att den 

är snäll mot både människan och naturen och att det inte är några giftiga kemikalier i 

den så plast är ju en kemikalie så men det är inte den här BPA:n …”  - Informant 3 

 

Informanterna sade att kunderna är mer mottagliga när de är i butiken än vad de kan 

vara på exempelvis sociala medier där allt sveper förbi så snabbt.  

Att göra medvetna val till en produkt berättar informant 3 är inte bara att titta på plast 

utan det har med alla råvaror som kan ha en inverkan på miljön att göra som exempelvis 

trä och bomull bland annat. Och veta att det produceras på ett hållbart sätt som värnar 

om både miljön och arbetarna.  

 

” … så att det mesta av våra plastprodukter är av återvända material jag vet att vi har 

en pall ute på köksavdelningen samma sak där den är 100% förnybar också återvunnen 

skräpplast …” – Informant 3 

 

Informanterna berättar att även medvetenheten och informationen om plastens resa i 

naturen ökar och att de stora påsarna som hamnar i naturen sedan bryts ner till 

mikroplaster och vad detta kan ha för påverkan. En del vet detta från privata källor men 

en del hade lappar uppsatta om näringskedjan och mikroplastens påverkan från djur till 

människan och att det är betydelsefullt att minska klimatpåverkan och fotavtrycket. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Studien visar att medvetenheten hos informanterna ökar allt mer om plast och dess 

påverkan på både naturen, djuren och människan. Medvetenheten har ökat både inom 

det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn, till exempel hos butikschefer 

och miljöansvariga. Att helt ta bort eller minska plastanvändningen för att kunna stoppa 

plastens spridning vidare ut i naturen är centralt både inom privat och offentlig sektor. 

Genom att förändra eller ta bort och ersätta många plastprodukter minskas 

plastanvändningen nu och i framtiden. Både butikschefer och miljöansvariga ställer 

högre krav på leverantörer och fabriker idag för att kunna få de bästa produkterna och 

tjänster med den mista negativa miljöpåverkan på natur och människa. För att uppfylla 

dessa krav tvingas leverantörerna eller fabrikerna att ändra på sina produkter och 

arbetsmiljöer för att kunna fortsätta vara leverantörer. 

 

Informanterna anser det betydelsefullt att både butikerna och kommunen ställer krav på 

deras leverantörer och fabriker för att en produktutveckling sker vilket förbättrar både 

arbetsmiljön och miljön. Genom att plast använts till produkter och emballage har 

mycket plast varit i omlopp och kommit ut i naturen där den gjort skada. Men även 

plasten som människorna använt har medfört att farliga kemikalier förts över till 

människan genom bland annat matlådor, maten och så vidare. Genom detta har hälsan 

för naturen, djuren och människan blivit påverkade på ett negativt sätt med exempelvis 

hormonstörande kemikalier som utsöndras ifrån plasten. De farliga kemikaliernas 

påverkan på folkhälsan medför olika folksjukdomar som exempelvis diabetes, fetma 

och en tidig pubertet (Kumar 2018). Med tanke på att plasttillverkningen bara ökar för 

varje år är det angeläget att plastanvändningen generellt börjat fasas ur plastprodukter 

men även att användningen av återvunnen plast ökar (Löhr, Savelli, Beunen, Kalz, 

Ragas & Van Belleghem 2017). 

 

Informanterna berättar att beteendet hos människan kan vara svårt att bryta även om en 

del människor är medveten om påverkan av deras handlingar kan innebära. Det är enkelt 

att kunna ta en plastpåse än att finna andra lösningar för att förenkla vardagen. Denna 

handling görs omedvetet för att det är lättare och kan göra vardagen enklare. Som 

Pellmer, Wramner & Wramner beskriver är det beroende på hur människan väljer att 
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leva och detta påverkar deras levnadsvanor (2012). Beroende på hur människans 

levnadsförhållanden ser ut gör att de har vissa levnadsvanor och detta reflekterar hur 

deras livssituation ser ut (ibid). Hallberg beskriver att människors ohälsa och även flera 

av de kroniska folksjukdomarna beror på en ohälsosam livsstil där exempelvis felaktiga 

val av plastartiklar, felaktig kost, med mera (2010). Därför behövs medvetenheten och 

kunskap för att kunna ändra en livsstil och en bra hälsa då de går hand i hand med 

varandra (ibid). 

 

Agenda 2030 med de 17 globala målen och de tre dimensionerna är grundläggande 

strategier som används utav olika aktörer och tillsammans med samverkan berörs fler 

människor. Att ställa krav på sina leverantörer, fabriker och så vidare är viktigt. 

Exempelvis att ta bort plasten i förskolan kan kopplas till mål 3 – hälsa och 

välbefinnande eller att ändra drivmedel för bussar med mera kan kopplas till mål 13 – 

bekämpa klimatförändringar (Globala målen 2015). Men även att kunna samarbeta med 

olika organisationer så som Naturskyddsföreningen, Håll Sverige Rent, 

Världsnaturfonden och många fler för att förbättra sin hållbarhetsutveckling med olika 

mål och projekt. 

 

I Sverige har många projekt startats för att försöka reducera plastanvändningen. 

Exempel är att butiker tar betalt för sina plastpåsar men även försöker att fasa ut 

befintlig plastanvändning och ersätta detta med mer miljövänliga alternativ som artiklar 

med förnybara råvaror och återvunnen plast. En liknande utveckling finns i andra länder 

och sprider sig allt mer (Xanthos & Walker 2017).  

 

Det finns organisationer som driver projekt som där befolkningen motiveras att gå ut 

och städa på speciella städdagar, vilket är ett bra sätt att engagera befolkningen. 

Organisationen Håll Sverige Rent anordnar sådana dagar företag, skola och privatperson 

kan anmäla sig. Vissa organisationer som The Honolulu Strategy är 

världsöverspännande och de kämpar mot nedskräpning men också för att ge ramverk till 

de länder som behöver skapa egna strategier för att kunna minska nedskräpningen 

(UNEP & NORA 2015). 

 

Ett återkommande tema hos de olika informanterna att det är viktigt att göra 

förändringar inom plastanvändningen. En central åtgärd att genomföra förändring som 
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är betydelsefulla att genomföra och medvetandegöra plastens skadliga inverkan gör att 

aktörerna vill vara med och hjälpa till med nödvändiga förändringarna som måste ske 

för att minska klimatpåverkan. 

Åtgärder för att minska på plastanvändningen av plastpåsar började redan 1991 och det 

finns olika strategier runt om i världen som används i de olika länderna (Xanthos & 

Walker 2017). 

 

Genom att gå igenom vad de kan utföra ett förändringsarbete på sina arbetsplatser kan 

de göra produktutveckling, leverantörer, tjänster, packning av produkter och så vidare 

men även kundkontakt där de kan ge information och förslag på den produktutveckling 

som åstadkommits. En grundläggande planering med alla aspekter består av en 

långsiktig plan om att kanske vara plastfria eller att bara kunna erbjuda produkter av 

återvunnen plast i framtiden. En del butiker är plastfria och de har ett produktutbud med 

självplock såsom exempelvis mjöl i lösviktsbehållare som hälls i glasburkar eller om 

kunden vill ha mjölk eller olja tappas detta upp i glasflaskor (Ryberg 2017). 

 

Genom att reducera samhällets plastanvändning minskar plastens närvaro och skadliga 

inverkan på naturen och när plasten försvinner i naturen kommer inte bara naturen må 

bättre utan också djuren och människorna (Cole, Lindeque, Halsband & Galloway 

2011). Informanterna anser att om tillverkningen av ny plast reduceras kan återvunnen 

plast användas eller plockas upp ute i naturen och detta resulterar i plasten minskar i 

naturen. När plasten försvinner ifrån naturen leder det till att djuren får tillbaka sin mat 

och på det viset inte svälter ihjäl (Cole, Lindeque, Halsband & Galloway 2011). 

Människorna i världen kan städa upp i sina länder och med detta folkhälsoarbete ökar 

det chanserna att exempelvis återuppta turismen och med det kan ekonomin och hälsan 

ökas hos befolkningen men även fisket och vattenbruket och dylikt kan bli bättre igen 

(Löhr, Savelli, Beunen, Kalz, Ragas & Van Belleghem 2017). 

 

Medvetenheten om mikroplasterna däremot ökar inte i samma takt som plasten men 

medvetenheten håller på att öka. Upptäckten av mikroplaster är svårt att uppfatta med 

bara det mänskliga ögat och med det svårt att upptäcka i tid. Eftersom mikroplaster 

bildas ifrån nedbruten plast eller så skapas mikroplaster för att användas i exempelvis 

kosmetika (Strungaru, Jijie, Nicoara, Plavan & Faggio 2019). Mikroplaster är ett 

område som precis har börjat studeras för när de kommer ut i naturen tror djuren att 
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detta är mat och äter upp dem (Xanthos & Walker 2017). Genom mikroplaster har de 

skadliga kemikalierna kommit in i näringskedjan som leder ända upp till oss människor 

och vi får i oss dessa kemikalier (ibid). 

 

5.2 Metoddiskussion 

Tillförlitlighet i studien följs av fyra kriterier, överförbarhet, bekräftelsebarhet, 

pålitlighet och trovärdighet (Bryman 2018). För att studien skall kunna ha en hög 

tillförlitlighet bör resultatet ge samma resultat när studien testas av en oberoende person 

(ibid).  

 

Överförbarhet: I denna studie tillämpas en empirisk kvalitativ ansats. Det användes 

citat ifrån det transkriberade materialet för att kunna styrka resultatdelen men även 

kunna skapa igenkännande hos andra personer som läser studien likväl vid andra 

undersökningar med liknande studier (Bryman 2018). Urvalet som användes var 

meningsfullt urval då informanterna skulle ha information som var informationsrikt för 

att kunna svara på frågor i intervjuguiden (Patton 1990). Kontakten med informanterna 

gjordes på tre sätt personlig kontakt, mail och telefon. Telefon var den bästa kontakten 

och därefter även mailkontakt där även informationsbrevet skickades med. Kontakten 

med informanterna skulle ha skett tidigare än beräknat då det tog längre tid än vad 

undersökningsledaren hade trott. 

 

Bekräftelsebarhet: Genom att sträva efter att vara opartisk som undersökningsledare 

då det kan påverka studiens innehåll på något sätt (Bryman 2018). 

Undersökningsledaren har lärt sig under studiens gång hur de olika butikscheferna och 

miljöansvariga har arbetat med att minska plastanvändningen på deras arbetsplatser. En 

ständig kontakt med handledaren gjordes om tillvägagångssättet av arbetet. Utifrån 

arbetets resultat kan även en koppling till bakgrunden göras (ibid). 

 

Pålitlighet: Frågeställningarna är framställt efter syftet (Gillham 2008). Även 

intervjuguiden framställdes efter syftet och frågeställningarna, det gjordes två olika 

intervjuguider med passform efter de informanter som skulle intervjuas då det var på två 

olika sorters arbetsplatser. Denna process med två intervjuguider var något som 

behövdes men det medgav mer arbete för att utforma de båda. Genom det syfte som 
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studien har kunde gemensamma temaområden utformas och utefter detta frågor som 

passade de informanter som intervjuades. Det hade varit enklare med bara en 

intervjuguide men då hade inte frågorna anpassats till en utav informanterna. Det 

gjordes semistrukturerade intervjuer för att få fram vad informanterna hade för 

uppfattningar och erfarenheter på sina arbetsplatser. Informanterna hade möjlighet att 

utveckla sina svar men även ge undersökningsledaren möjligheter att ställa följdfrågor 

om tillfälle gavs. Intervjuerna tog allt ifrån 7 min till 49 min och intervjuerna skedde på 

informanternas arbetsplatser. Efter intervjuerna transkriberades dessa och en tematisk 

analys användes för att få fram resultatet (ibid).  

 

Trovärdighet: Resultatet är framställt efter den tematiska analysen som är baserad på 

de transkriberade intervjuerna (Braun & Clarke 2006). Resultatet består därmed bara av 

det som informanterna sagt då det är betydelsefullaste i ett resultat. Även att ta med 

negativa saker är angeläget för att ge informanternas fullständiga perspektiv. I den 

tematiska analysen användes fem steg där det i första steget tar ut större meningar ifrån 

transkriberingen för att sedan i nästa steg göra dessa till mindre meningar eller bara ord. 

I steg tre tittades dessa koder närmare på för att se om det finns ett samband mellan de 

fyra olika intervjuerna, sambandet som hittades blev till subteman och huvudteman. I 

steg fyra kontrollerades dessa subteman igen så att det stämde överens innan dessa 

subteman användes som titlar i resultatdelen. I steg fem användes dessa subteman och 

information som informanterna sagt i resultatdelen (ibid). 

 

6 Slutsats 

I denna studie visar resultaten att aktörerna förbättrar produkter eller tjänster på sitt sätt 

för att stödja samhällsutvecklingen och strävan efter att fortsätta utvecklas. 

Butikscheferna och miljöansvariga följer de globala målen men även egna strukturer för 

att kunna exempelvis minska på plastanvändningen eller bygga upp folkhälsan. De 

ställer krav på sina leverantörer eller fabriker som de samarbetar med för att kunna 

minska exempelvis plastanvändningen men också förbättra arbetshälsan. Deras 

medvetenhet om plast har ökat och strävar efter att vara exempelvis plastfria i 

framtiden.  

Fortsatta forskningsförslag är hur plast som får ligga kvar i naturen påverkar både 

människan och naturen på långsikt. Ett annat förslag är om plasten vi byter ut idag om 

den är bättre eller om den fortfarande utsöndrar farliga ämnen som påverkar hälsan.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Informationsbrevet  

Förfrågan om att delta i en studie som handlar om reducering av plast i samhället? 

Plast som hamnar i naturen går inte att bryta ner så lätt, det plasten avger i utsläpp 

påverkar både miljön och människorna på ett negativt sätt. Det hamnar flera ton plast 

varje år ute i naturen som skadar både natur och djur. Plast används till mycket och som 

innehåller kemikalier och tillsätts för att få den önskade effekten så som exempelvis 

mjukheten eller hårdheten i plasten. Även dessa tillsatser påverkar människan på ett 

negativ sätt så som exempelvis hormonstörande, kan leda till fetma och diabetes.  

 

Syftet med denna studie är att granska hur de olika aktörerna gör och vad de avser att 

göra för att reducera plastanvändningen, men även att de olika aktörerna har en miljö- 

och hållbarhetspolicy för plasthantering och plastanvändning. 

 

Denna studie kommer att genomföras i *** och kommer att vända sig till kommunen 

och olika butiker. 

 

Denna studie är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till 

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling vid Högskolan i Gävle. Studien kommer att 

baseras på intervjuer av aktörer. Som i sina yrkesroller kommer i kontakt med plast och 

plasthantering. Varje intervju är beräknad att ta cirka 40 minuter, intervjun sker i en 

ostörd miljö och på en tid och plats som du bestämmer. Intervjun kommer, förutsatt att 

du godkänner det, att spelas in och även transkriberas och skrivas ut. 

 

Informationen som du lämnar kommer hanteras säkerhet och bevaras inlåst så att inte 

någon obehörig kommer ta del av den. Du kommer att vara anonyma inom hela 

processen av denna studie. Resultatet kommer att presenteras i en muntlig presentation 

och ett skriftligt arbete. Detta examensarbete kommer sedan när det är godkänt att 
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finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. Inspelningen av intervjun samt den skrivna 

transkriberingen kommer att förstöras efter slutförandet av examensarbetet. 

 

Det är frivilligt att medverka i denna studie och du kan avbryta när som helst under 

studiens gång. 

 

Jag vill härmed fråga om någon person med lämplig befattning har möjlighet att delta i 

denna studie. Du kan ringa eller skicka ett mail när du har fattat ett beslut om 

deltagande eller ifall du har ytterligare frågor. 

 

De ansvariga för denna studie är Jessica Annerquist och handledaren professor Nils 

Ryrholm. Har Du frågor om denna studie är du så välkomna att höra av er till någon av 

oss. 

Jessica Annerquist   Handledare: Nils Ryrholm  

XXX@gmail.com   XXX@hig.se 

070X–XXXXXX      026-XXXXXX 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide till butiker och kommunen 

Till butikerna 

1. Temaområde: Policys och riktlinjer om plast 

- Vad har ni för policys och riktlinjer för plastanvändning på er arbetsplats? 

- Var kommer era policys och riktlinjer om plasten ifrån? 

 

2. Temaområde: Reducering av plast 

- Hur gör ni för att reducera plastanvändningen på er arbetsplats? 

- Har ni några policys eller riktlinjer som ni har skapat själva för att kunna 

minska plastanvändningen på arbetsplatsen? 

 

3. Temaområde: Återvinnande av plast 

- Hur återvinner ni den plasten som ni får in på er arbetsplats? 

- Skickar ni det plasten vidare till något annat ställe? 

- I så fall vart skickar ni den? 

 

4. Temaområde: Andra alternativ än plast 

- Att ta bort plasten och ersätta den med något annat än plast så som exempelvis 

mer miljövänliga alternativ, är det något som ni håller på med på eran 

arbetsplats? 

- Vad har ni för andra alternativ för kunderna att välja på istället? 

 

5. Temaområde: Kundbemötande 

- Berätta hur gör ni för att nå ut till kunderna att det finns andra alternativ än 

plastförpackningar att välja på som exempelvis plastpåsar? 

- Berätta hur gör ni för att nå ut till kunderna om att det finns andra alternativ 

istället för plastprodukter som exempelvis diskborstar i trä? 

- Exempelvis har ni information vid produkterna som ersätter dessa 

plastprodukter som exempelvis diskborstar i trä för att berätta om dem? 
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6. Temaområde: Medvetenhet om plast på arbetsplatsen 

- Skulle ni säga att ni är medvetna om plastens påverkan på människa och natur? 

- Om ja hur har ni fått denna informationen? 

- Om nej är detta en information som ni önskar att ni skulle ha fått? 

- Är det någonting som informeras till era anställda om plastprodukternas 

påverkan? 

- Känner du till något om mikroplastens påverkan på människor och natur? 

 

 

Till kommunen 

1. Temaområde: Medvetenhet om plast 

- Hur medvetna är ni om plastens påverkan på människan och naturen? 

- Tycker ni att denna medvetenheten om plastprodukters påverkan har ökat hos 

befolkningen? 

- Hur gör ni för att få befolkningen mer medvetna om plastens påverkan? 

- Tycker ni att denna information som nås ut till befolkningen räcker eller borde 

det finnas mer? 

- På vilka fler sätt skulle ni vilja nå ut till befolkningen om 

plastprodukternas påverkan? 

 

2. Temaområde: Policys och riktlinjer om plast 

- Vad har ni för policy och riktlinjer för att reducera plastanvändningen/-

förbrukningen hos konsumenter? 

- Vad har ni för policy och riktlinjer för att reducera plastmängden inom 

kommunal verksamhet? 

- Vart kommer policyn och riktlinjerna om plasthantering ifrån? 

- Vad har ni för policys och riktlinjer för att nå ut till befolkningen om 

plastanvändningen? 

 

3. Temaområde: Nå ut till andra aktörer 

- Hur når ni ut till andra aktörer som ni arbetar med om att reducera 

plastanvändningen? 
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4. Temaområde: Återvinnande av plast 

- Hur är plaståtervinningen organiserad i kommunen? 

- Hur gör ni för att återvinna plast? 

- Vad händer med den plast som återvinns? 

 

5. Temaområde: Plasten i naturen 

- Vet ni om hur mycket plast som inte återvinns i kommun? 

- Vet ni vad som händer med den plasten som inte kommer in till återvinningen? 

- Har ni något projekt eller liknande som har i uppgift att samla in/ta upp plast 

som har hamnat i naturen? 

- Om nej är det någonting som ni planerar att införa för att få bort/minska 

det som finns i naturen? 

 

6. Temaområde: Reducering av plast 

- Hur gör ni för att reducera plastanvändningen i kommunen? 

- Har ni idag några projekt eller liknande som har med reducering av 

plastmängder att göra? 

 

- Kan jag återkomma till dig om jag har några följdfrågor? 

 

En följdfråga som ställdes genom mail efter intervjun redan var gjord: 

- Känner du till något om mikroplastens påverkan på människor och natur? 
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Bilaga 3 
 

 

 

Subteman Att ställa 

krav 

Projekt och 

uppdrag 

Samverkan Återvinning Medvetenhe

ten 

Koder Ställa krav 

på 

produkterna 

och 

leverantörern

a. 

Livsmiljö 

***, Håll 

*** Rent, 

evenemang. 

Projekt och 

evenemang. 

Miljöstrategis

ka 

programmet, 

bland annat 

Gästrike 

återvinnare och 

privata aktörer. 

Mycket 

medvetna, 

har många 

projekt inom 

många 

områden. 

 Ställer mer 

miljökrav, 

återvinningss

tation 

gemensam, 

arbetsmiljön. 

Miljöstrategi

ska 

programmet, 

bland annat 

Krav och 

uppföljning, 

samverkan 

Samlar upp 

och skickar 

vidare, önskan 

om cirkulära 

flöden och 

cirkelekonomi 

m.m. långsiktig 

plan tillverka 

nya varor av 

återvunnen 

plast. 

Medvetandet 

ökat men 

beteendet 

inte så 

mycket. en 

okunskap. 

Balansgång. 

 Krav 

leverantörer  

Projekt och 

samverkan. 

Håll Sverige 

Rent. 

Gemensam 

återvinningssta

tion 

Dom tre 

stegen. 

Jakten på 

plasten. 

Agenda 

2030. 

Glokala 

Sverige. 
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 Produktutvec

kling. 

Återvinning 

av plast till 

nya 

produkter. 

Ex. sugrör, 

träskedar 

istället för 

plastskedar 

Skickas 

vidare, 

skapas nya 

produkter 

Stor central 

återvinningssta

tion 

Information 

vid kassan, 

kampanjer, 

informerar 

vid samtal 

med kund.  

 Krav 

leverantörer 

Minimera 

plast. 

Miljövänliga 

produkter. 

Sortering, 

sickas vidare 

Produktutveckl

ing. 

Återvinning av 

plast till nya 

produkter. 

Globala 

riktlinjer 

 Minimera 

plast. 

Miljövänliga 

produkter. 

Evenemang, 

projekt. 

Med tydliga 

budskap. 

Sociala 

medier. 

Kundbemöta

nde. 

Plastpåsar av 

sockerrör. 

Veganska 

frukt- och 

grönt påsar. 

Både privat 

medvetenhet 

och genom 

jobbet. Från 

media. 

   Mer 

mottagliga 

för budskap 

när kunden är 

i butiken. 

Sortering. Skyltar. 

 

 

 

Tema (subteman) Huvudtema 

Ställa krav leverantörer  

Samverkan Att kunna ställa krav på leverantörerna 

Projekt och uppdrag Samverkan 

Återvining  

Medvetenheten om 

plastens påverkan 
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