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Sammanfattning 
Konsumtionen och nedskräpningen av plastprodukter ökar ständigt runt om i världen. År 2013 
uppgick produktionen av plast till nästan 300 miljoner ton per år. Då plasten medför negativa 
effekter på människan, djuren och naturen så ses plastfrågan som ett stort problem i samhället. 

I denna uppsats har miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen, Greenpeace Sverige och 
Världsnaturfonden WWFs perspektiv på plastfrågan samt arbetssätt identifierats och analyserats. 
Detta har utförts med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys samt med en kompletterande 
semistrukturerad intervjustudie. 

De tre miljöorganisationernas perspektiv kring plastfrågan skiljer sig åt. Naturskyddsföreningen 
ser på plastfrågan främst ur ett perspektiv där fokusen finns på de negativa effekterna som plast 
och plastkemikalierna bidrar med till människors hälsa, där barnens hälsa är det främsta 
fokusområdet. Greenpeace Sverige ser på plastfrågan ur ett perspektiv där fokusen finns på både 
de farliga effekterna som plasten och plastkemikalierna bidrar med till människors hälsa men 
även på dess negativa effekter på havens ekosystem och de marina djurarterna. 
Världsnaturfonden WWF ser på plastfrågan ur ett perspektiv där fokusen finns på de negativa 
effekterna plasten och plastkemikalierna ger på havens ekosystem och de marina djurarterna. 

Samtliga av de tre organisationerna arbetar genom att utföra kampanjer, ta fram underlag och 
föra dialoger med politiker. Den organisationen som främst skiljer sig i arbetssätt från de övriga 
två är Greenpeace Sverige. Greenpeace använder sig även av aktioner, protester och 
demonstrationer, främst mot företag. Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF är 
inte aktivistbaserade organisationer och använder sig inte av dessa arbetssätt. 

En tydlig skillnad mellan de internationella och den nationella organisationen är deras 
utformning och deras resurser. De internationella organisationerna har större resurser genom att 
de får stöd av människor runt om i hela världen, medan den nationell enbart får stöd av sina 
medlemmar i Sverige. 

Det som samtliga av dessa tre organisationer strävar efter och vill uppnå är en ändrad lagstiftning 
där politikerna och industrierna tar ett större ansvar gällande plastproblematiken. 
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Abstract 
The consumption and the littering of plastic products are constantly increasing all around the 
world. In the year 2013 was the production of plastic almost 300 million ton per year.  As the 
plastic adversely affect humans, animals and nature, the plastic question is seen as a major 
problem in the society.  

In this essay have the environmental organizations, Naturskyddsföreningen, Greenpeace Sweden 
and Världsnaturfonden WWF’s perspective on the plastic issue and working methods regarding 
this issue been identified and analyzed. This has been done using a qualitative content analysis as 
well as a supplementary semistructured interview study.  

The three environmental organizations’ perspective on the plastic issue is different for each 
organization. Naturskyddsföreningen sees on the plastic issue primarily from a perspective where 
the focus is on the negative effects that plastic and the chemicals in plastic contribute to the 
human health, where children’s health is the main focus area. Greenpeace Sweden sees on the 
plastic issue from a perspective where the focus is on both the dangerous effects that plastic and 
the chemicals in plastic contribute to the human health, but also it’s negative effects on the 
marine ecosystems and the marine species. Världsnaturfonden WWF sees on the plastic issue 
from a perspective where the focus is on the negative effects the plastic and the chemicals in 
plastic have on the marine ecosystems and the marine species.  

All of the three organizations uses working methods where they conduct campaigns, develop 
evidence and conduct dialogs with politicians. The organization that differs mainly from the two 
other organizations regarding working methods is Greenpeace Sweden. Greenpeace Sweden also 
uses actions, protests and demonstrations, primarily against companies. Naturskyddsföreningen 
and Världsnaturfonden WWF are non-activist organizations and do not use these kinds of 
working methods.  

A clear distinction between the international and the national organization is their structure of the 
organization and their resources. The international organizations have more resources by 
receiving support from people all around the world, while the national organization only receive 
support from their members in Sweden.  

What all three of these organizations aim for and want to achieve is a changed legislation in 
which politicians and the industry take a greater responsibility for the plastic issue.  
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1. Inledning 
Den ständigt ökande konsumtionen utav plastmaterial samt nedskräpningen som sker i naturen 
bidrar till att plasterna i vår omgivning ökar (Klar et.al., 2014). Produktionen av plast har ökat i 
hela världen främst under de senaste 60 år där den har gått från ungefär 0,5 miljoner ton per år 
1960 till nästan 300 miljoner ton per år 2013 (Avio et.al., 2016). Plast är en billig, lätt och tålig 
produkt som antingen består av syntetisk eller semi-syntetiska organiska polymer (Li et.al., 
2016). Genom transport med vatten, vind eller organismer kan plasterna återfinnas på avlägsna 
platser i hela världen. Med plastens extremt långa nedbrytningstid bidrar det till att plasten 
ackumuleras i ekosystemets olika näringskedjor. Konsumtionen av plast uppgick år 2005 i de 
industrialiserade delarna av världen till 100 kg per person och år (Klar et.al., 2014). I hela 
världen används det över 1 trillion plastbärkassar varje år (Kasidoni et.al., 2015). Mer än hälften 
av andel plast som hittas ut i naturen är även i form av engångsartiklar (Li et.al., 2016). Det syns 
en tydlig bild i hela världen att konsumtionen av plast korrelerar med människans 
levnadsstandard (Klar et.al., 2014). 

När plasten produceras, brukas samt blir avfall kan detta ge effekter på människan och 
människors hälsa. Plasten och dess yta utgör en ideal miljö för vissa mikroorganismer, som till 
exempel patogena mikroorganismer. På grund av detta fäster sig vissa mikroorganismer på 
plasten och bildar kolonier. När denna plast sedan hamnar i miljöer som stränder och hav, marina 
miljöer, kan dessa mikroorganismer spridas till människor och negativt påverka deras hälsa. 
(Keswani et.al., 2016). 

De mikroorganismer som fäster sig på plasten påverkar inte enbart människors hälsa utan kan 
även ge negativa effekter på naturen och dess djurarter. Mikroorganismerna är dock inte de enda 
som ger en negativ påverkan på djur och människors hälsa samt naturen. Kemikalierna som finns 
i plasterna, samt som fäster sig vid materialet av plast, kan också ge negativa effekter på djur och 
människors hälsa samt ekosystemet. Olika djurarter kan även fastna, svälja samt kvävas av det 
plastskräp som finns ute i naturen. När människor sedan konsumerar dessa djur, till exempel fisk, 
ackumuleras plasten i näringskedjan. (Li et.al., 2016). 

Ökningen av produktionen, konsumtionen och nedskräpningen av plast har lett till fler negativa 
effekter både på människans hälsa, djuren och naturen. Detta har nu de senaste åren 
uppmärksammats som ett stort problem och det ses till och med som ett hot mot miljön, främst 
som ett hot mot de marina ekosystemen och de marina djurarterna (Avio et.al., 2016).  

Aktuella miljöfrågor, som denna fråga gällande plast, arbetas ofta med av miljöorganisationer, på 
både nationella och internationella nivåer. Miljöorganisationer är viktiga aktörer inom 
miljöfrågor eftersom att dessa organisationer arbetar både för att påverka men även för att sprida 
information och väcka uppmärksamhet kring den aktuella miljöfrågan. Organisationernas arbete 
gör att både politiker, industrier och allmänheten får upp ögonen för det växande problemet 
gällande plast. Vilka strategier som miljöorganisationer använder sig av samt ur vilka perspektiv 
organisationen ser på frågan kan variera beroende på vilken organisation man tittar på.  

Inom denna studie kommer tre miljöorganisationers, både internationella organisationer och 
nationella organisationer, strategier och perspektiv att analyseras. I denna studie kommer dock 
enbart den svenska delen av de internationella organisationerna att analyseras. 
Miljöorganisationerna inom denna studie är Naturskyddsföreningen, Greenpeace Sverige och 
Världsnaturfonden WWF.  
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2. Bakgrund 
Plast är ett material som produceras och konsumeras i en stor utsträckning världen över och 
denna produktion och konsumtion av plast fortsätter ständigt att öka (Avio et.al., 2016; Klar 
et.al., 2014). I detta avsnitt presenteras den relevanta forskning inom området gällande 
plastmaterial och dess effekter, som även visar på varför plastfrågan är en aktuell fråga i dagens 
samhälle.  

 
2.1 Plast 
Varje år produceras det 300 miljoner ton plast i hela världen (Biber, 2016). Av all producerad 
plast i världen så är 50 % i form av engångsartiklar (Emily et.al., 2013). Just nu flyter det runt 
minst 268 940 ton plastskräp i världshaven. Detta plastskräp är en blandning av både större 
plastmaterial och mikroplaster. (Eriksen et.al., 2014).  

Plast som material har en egenskap som medför en hög motståndskraft, detta resulterar i att 
materialet har en förmåga att stanna kvar i naturen i flera hundratals år utan att brytas ned. Denna 
egenskap gör att plasten är farlig för hela ekosystemet under en lång tidsperiod. Detta medför en 
fara för organismer inom ekosystemet då de bland annat kan förtära det samt fastna i 
plastskräpet. (Li et.al., 2016). 

När dessa plastpartiklar förtärs av marina djur, som fiskar, kan plasten sedan ackumuleras i 
näringskedjan när fisken konsumeras av människor. En studie har visat att det är vanligt att 
livsmedel, i form av fiskar och skaldjur, innehåller plastpartiklar. Vilka effekter denna plast i 
fisken och skaldjuren sedan kan ge på människor vet man inte säkert och det råder stora 
kunskapsluckor inom detta område. (Rochman et.al., 2015).  

Plaster som återfinns i närmiljön har dock visats kunna ge varierade hälsoeffekter på människors 
hälsa vid exponering. Effekterna som kan ges beror dock på vilken typ av plast det är. Nedan 
visas exempel på vanliga plaster som finns i närmiljön och som har visat ge vissa hälsoeffekter 
på människor. (Li et, al., 2016).  

Polyester även kallat PES, användningsområdet för detta plastmaterial är bland annat i textilier. 
Hälsoeffekter som har påvisats är exempelvis andningsväg- och ögonirritation. (Li et.al., 2016). 

Polyetentereftalat även kallat PET. Detta plastmaterial har ett brett användningsområde, det 
används bland annat i plastförpackningar som kan användas i mikrovågsugnar samt i 
dryckesflaskor. Det är fortfarande osäkert vilka hälsoeffekter detta plastmaterial kan ge, men 
materialet misstänks kunna vara cancerogent. (Li et.al., 2016). Muncke (2011) skriver dessutom 
att de har hittat ett ämne i plastmaterialet som ger liknande signaler som östrogen samt agerar 
likadant som östrogen gör i människans kropp. När förpackningsmaterialet används som det 
ursprungligen är tänkt är det dock inte bevisat att detta ämne når livsmedlet eller miljön 
(Muncke, 2011). 

Polyeten även kallat PE, används till bland annat plastbärkassar. Det finns inga kända 
hälsoeffekter av detta plastmaterial. (Li et.al., 2016). 

Polyvinylklorid även kallat PVC, användningsområde för detta plastmaterial är exempelvis 
duschdraperi och golv. Effekterna av detta plastmaterial hos människan har visats vara bland 
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annat att exponeringen av plastmaterialet kan leda till hudsjukdomar, ge genetiska förändringar 
samt kan vara cancerogent. (Li et.al., 2016).  

Polyamid även kallat PA och nylon, användningsområdet för detta plastmaterial är exempelvis 
fiskelina, fibrer i kläder och tandborststrån. Detta material har visats kunna vara bland annat 
cancerogent, kunna leda till ryggvärk och ge hudallergier. (Li et.al., 2016).  

Föroreningarna av plast i naturen uppmärksammades redan när plasten lanserades på marknaden. 
Däremot har mikroplaster och mindre plastpartiklar inte diskuterats förrän under senare år när 
effekterna av dessa upptäcktes i ekosystemet. (Li et.al., 2016).  

Forskarna da Costa et.al. (2016) upptäckte att när plasten bryts ner, under en process som tar 
flera år, till en storlek på <100 nanometer kan den passera biologiska membran. Dessa så kallade 
nanoplastpartiklar har visats kunna påverka cellers funktion, fotosyntes samt blodkroppar. Dessa 
egenskaper gör att nanoplasten skulle kunna vara väldigt farlig för människor och organismer, då 
de kan passera biologiska membran. (da Costa et.al., 2016).  

De mikro-och nanoplaster som återfinns i naturen kommer inte enbart från nedbrytning av 
plastmaterial utan även från bland annat kläder, där väder och tvättning av plaggen bidrar till att 
plasten i kläderna sönderdelas och till sist når naturen. Vilka effekter dessa plastpartiklar medför 
ute i naturen har man ännu inte helt kunnat påvisa. (da Costa et.al., 2016).  

 

3. Syfte  
Syftet med denna studie är att uppmärksamma samt analysera nationella och internationella 
miljöorganisationers syn på problematiken av plasten samt organisationernas arbete inom 
området i Sverige. Studien syftar även till att identifiera och jämföra eventuella skillnader och 
likheter mellan de tre utvalda miljöorganisationernas arbete och synsätt på problematiken kring 
plastens påverkan på människan och ekosystemet. 

   

3.1 Frågeställningar  
• Ur vilka perspektiv ser olika miljöorganisationer på problematiken kring plast och dess 

påverkan på människor och ekosystemet? 
• Hur arbetar miljöorganisationerna praktiskt och informativt med plastproblematiken?  
• Vilka eventuella skillnader och likheter finns det mellan dessa miljöorganisationers 

arbete med plastproblematiken?  
 

4. Avgränsning 
I denna studie har analysen avgränsats till nationella och internationella miljöorganisationers 
perspektiv och arbete med problematiken kring plast inom Sveriges gränser. De 
miljöorganisationer som har valts ut till denna studie är dels nationella organisationer samt 
dotterorganisationer till internationella miljöorganisationer där fokusen främst kommer vara på 
deras arbete inom Sverige. Miljöfrågan är en global fråga men hanteras även oftast på en 
nationell nivå. På grund av detta kommer denna studie till största del att fokusera på det 
nationella arbetet som utförs av miljöorganisationerna. Tidigare internationell forskning kommer 
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att användas för att fördjupa analysen. Denna studie fokuserar främst på plast som plastprodukter 
men behandlar i en mindre utsträckning även mikroplaster i de marina miljöerna.  

5. Tidigare forskning 
Miljöorganisationer har funnits och arbetat aktivt med olika miljöfrågor under en lång tid 
(Khondker, 2015). Deras mål är ofta att påverka samhället och dess struktur till att minska sin 
negativa påverkan på både människan, djuren och naturen. Olika miljöorganisationers strategier 
och arbetssätt kan skilja sig åt och vissa sätt kan ge ett bättre resultat än andra. Nedan presenteras 
tidigare forskning inom detta område.  

 
5.1 Miljöorganisationer  
Miljöorganisationer är ofta inte politiskt styrda organisationer eller partipolitiskt bundna, dessa är 
så kallade NGO non-governmental organizations (Boström et.al., 2015). Men för att 
uppmärksamma dem själva samt påverka bland annat allmänheten och politiker använder sig 
många miljöorganisationer av media, till exempel tidningsartiklar eller debattartiklar. Media har 
ett stort inflytande i samhället och detta har hjälpt miljöorganisationerna under flera år att sprida 
sina budskap. (Khondker, 2015). Genom detta och andra strategier försöker miljöorganisationer 
att påverka de politiska besluten som fattas gällande miljö- och klimatfrågor. Miljöorganisationer 
har under en lång tid även försökt att påverka de internationella miljö- och klimatförhandlingarna 
(Rietig, 2016). Under miljöorganisationernas framväxt genom åren så har politiker runt om i 
världen börjat uppmärksamma miljö- och klimatfrågorna allt mer (McDonald, 2016). Detta kan 
ha lett till att miljöorganisationer gradvis har blivit mer och mer delaktig i de politiska 
processerna. Hur stor del av den politiska processen som miljöorganisationer får vara delaktiga i 
av politikerna skiljer sig åt beroende på land, hur transparent den politiska processen är samt hur 
den politiska strukturen i landet ser ut (Boström et.al., 2015). Det beror till viss del även på hur 
hög legitim status organisationen har av allmänheten och av politikerna. Det anses även att 
miljöorganisationer behöver ha ett nätverk och bilda koalitioner med andra miljöorganisationer 
för att kunna påverka mer och lättare på till exempel EU-nivå. (Richards & Heard, 2005). 

Boström (2003) har identifierat några olika strategier som svenska miljöorganisationer använder 
sig av för att vara en större del av den politiska processen. Dessa strategier är bland annat 
frivilliga ramverk vilket till exempel är eco-labelling samt standardiseringar som syftar till att 
ändra relationen mellan aktörerna. (Boström, 2003). Exempel på frivilliga ramverk är 
Naturskyddsföreningens egen miljömärkning Bra miljöval. Andra strategier som svenska 
miljöorganisationer, som Naturskyddsföreningen, Greenpeace Sverige och Världsnaturfonden 
WWF, använder sig av för att påverka politiken är att skapa opinion gällande miljöfrågor samt 
att trycka på politikerna för att de ska genomföra vissa åtgärder (Boström, 2000). Enligt Boström 
(2000) har dessa tre miljöorganisationer dock något olika traditioner i arbetet med politiker och 
påverkan av politiken. Han menar på att enligt hans forskning så arbetar Naturskyddsföreningen 
till viss del med att utvärdera miljöpolitiken som samtliga svenska partier har medan Greenpeace 
Sverige och Världsnaturfonden WWF arbetar med enbart specifika miljöfrågor som är aktuella 
inom organisationen för tillfället. Naturskyddsföreningen har även ett samarbete med samtliga 
partier där organisationen kan vara med och diskutera miljöfrågor med partierna. (Boström, 
2000). Miljöorganisationer kan även påverka politiker direkt eller indirekt. Den direkta påverkan 
kan ske genom att organisationen hjälper politikerna att utforma förslag till regler eller lagar 
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kopplade till miljöfrågan medan den indirekta påverkan kan ske genom lobbyism och kampanjer. 
(Bohmelt et.al., 2014). 

Miljöorganisationernas syfte med kampanjerna är att uppmärksamma allmänheten om den 
specifika miljöfrågan. Kring vissa miljöorganisationers kampanjer finns det argument för att 
dessa främst användas i marknadsföringssyfte för organisationen själv där de kan 
uppmärksamma sig själva och öka medlemsantalet. Exempel på dessa typer av kampanjer som 
diskuteras kring är WWFs Earth hour initiativ. (McDonald, 2016). Enligt Pinar (2012) så finns 
det ett flertal framgångsrika kampanjer som har drivits av miljöorganisationer, ett exempel på 
detta är Greenpeaces kampanj Save the arctic där organisationen lyckades förhindra de tänkta 
miljöingreppen, vilket var kampanjens mål. För att utföra uppmärksammade och framgångsrika 
kampanjer behöver miljöorganisationen ha tillräckligt med resurser. Många miljöorganisationer 
har dock begränsade resurser i form av medlemmar, pengar och personal och måste då välja 
vilken miljöfråga som är aktuell inom organisationen vid det tillfället och vilken miljöfråga 
organisationens kampanjer ska fokusera på. (Richards & Heard, 2005).  

Användningen av sociala medier har även fått en stor betydelse för miljöorganisationer när de 
försöker påverka och sprida information samt kampanjer till allmänheten och politiker (Nulman 
& Özkula, 2016). Enligt Nulman och Özkula (2016) så har användningen av sociala medier och 
annan digital teknologi gett miljöorganisationer en plattform där de lättare kan kommunicera och 
sprida information till både allmänheten men även till politiker och därigenom påverka dessa 
aktörer. 

Miljöorganisationer har även visat sig använda strategier som aktioner, protester och 
demonstrationer för att öka pressen på politikerna. Även detta är strategier som har visat sig vara 
effektiva. (Rietig, 2016).  

Kunskap och ny forskning kring miljö- och klimatfrågor har alltid varit en viktig del för 
miljöorganisationer, ända sedan de startade (Khondker, 2015). Den aktuella forskningen är även 
något som politikerna är i behov av men inte alltid har resurser till att själva ta fram. Detta ger 
miljöorganisationerna en större chans att kunna påverka politikerna då deras kunskap blir 
efterfrågad. (Boström, 2000). 

 

6. Valda miljöorganisationer 
Miljöorganisationer började växa fram redan under 1960- 1970-talet, både på nationella och 
internationella nivåer (Khondker, 2015). Dessa typer av organisationer har ofta en blandad och 
bred målsättning där olika miljö- och klimatfrågor behandlas på både lokal och global nivå. 
(Almquist & Bagozzi, 2016). Naturskyddsföreningen bildades dock långt innan detta men var på 
den tiden en annan typ av miljöorganisationen än de som växte fram under 1960- 1970-talet 
(Naturskyddsföreningen, odat.a).  

 
6.1 Naturskyddsföreningen  
Naturskyddsföreningen är Sveriges äldsta och största miljöorganisation som bildades under år 
1909 (Naturskyddsföreningen, odat.a). Organisationen har idag ca. 226 000 medlemmar och 
arbetar lokalt i 270 olika kommuner inom Sverige. (Naturskyddsföreningen, odat.b).  
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Naturskyddsföreningen definierar organisationens arbete och mål som: 

”Genom decennierna har föreningens stora uppgift varit att skydda och vårda naturen och att 
väcka människors intresse och kärlek för naturen.” (Naturskyddsföreningen, odat.c). 

Naturskyddsföreningens arbetar främst inom områdena för klimat, hav, skog, jordbruk samt 
miljögifter, dessa är de viktigaste arbetsområdena för organisationen (Naturskyddsföreningen, 
odat.b).  

 
6.2 Greenpeace Sverige 
Greenpeace är en av de största internationella miljöorganisationerna som bildades under 1970-
talet i USA (Greenpeace Sverige, 2015a). Idag har Greenpeace kontor och är aktiva i 55 olika 
länder och har ca. tre miljoner privatpersoner som stödjer organisationen världen över. 
Greenpeace Norden stödjs av ca. 170 000 privatpersoner i länderna Danmark, Sverige, Finland 
och Norge. (Greenpeace Sverige, 2015b). 

Greenpeace Sverige definierar sina värderingar och mål som: 

”Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra attityder och beteenden, 
skydda och bevara miljön och verka för fred.” (Greenpeace Sverige, 2014). 

Greenpeace globala arbete sker främst i dag inom områden rörande klimatförändringar, skog, 
hav, mat och jordbruk, miljögifter samt avveckling av kärnkraft (Greenpeace Sverige, odat.a).  

 
6.3 Världsnaturfonden WWF 
 WWF (World Wide Fund for nature) är en av de största internationella miljöorganisationerna 
som bildades under 1960-talet och har en inriktning på naturvård (Världsnaturfonden WWF, 
2016a). I dag stödjs WWF av nästan fem miljoner privatpersoner världen över och 
organisationen är aktiv i över 100 olika länder (Världsnaturfonden WWF, 2016b). 
Miljöorganisationen Världsnaturfonden WWF definierar sitt mål som: 

"WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid 
där människor lever i harmoni med naturen" (Världsnaturfonden WWF, 2016b). 

Världsnaturfonden WWF arbetar i dag främst inom tre olika områden, landmiljö, vattenmiljö och 
ekologiskt fotavtryck (Världsnaturfonden WWF, 2016b).  

 

7. Metod 
För denna studie användes två olika kvalitativa metoder som komplement till varandra, detta för 
att få ett större djup och bättre förståelse för miljöorganisationernas perspektiv och arbete inom 
plastfrågan. De två metoderna som användes inom studien är dels en textanalys i form av en 
innehållsanalys där ett abduktivt tillvägagångssätt applicerades. I denna textanalys granskades 
miljöorganisationernas material som var i form av bland annat rapporter, kampanjer och 
tidningsartiklar som organisationerna själva har publicerat. Den andra metod som användes var 
en semistrukturerade telefon- eller Skypeintervjuer med anställda inom de tre 
miljöorganisationerna. 
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Inom denna studie valdes det att titta på två av de största internationella miljöorganisationerna 
samt den största nationella miljöorganisationen i Sverige. Detta för att få både den nationella 
men även det internationella perspektivet på problematiken i Sverige. Naturskyddsföreningen, 
Greenpeace Sverige samt Världsnaturfonden WWF har valts ut som representanter inom denna 
studie då de alla är aktiva miljöorganisationer med högt medlemsantal alternativt personer som 
ger stöd till organisationen, både nationellt och internationellt. Dessa tre organisationer är även 
tre av de mest etablerade miljöorganisationerna som arbetar både praktiskt och informativt med 
flera olika miljöfrågor. 

 
7.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Till denna studie användes en kvalitativ innehållsanalys för att analysera miljöorganisationernas 
dokument. I innehållsanalysen användes en abduktiv ansats. En abduktiva ansatsen ansågs bäst 
lämpad för denna analys då denna studie har specifika forskningsfrågor men inga specifika 
teman vid första granskningen av materialet. En abduktiv ansats innebär att både en induktiv och 
en deduktiv ansats används vid analysen. Detta innebär att vid första granskningen av materialet 
så användes inga förbestämda teman utan dessa utformades efter första granskningen och 
testades sedan på övrigt material, för att sedan appliceras i studien. (Patel & Davidsson, 2011). 
En kvalitativ innehållsanalys innebär även att endast de relevanta delarna för studien i 
dokumentens innehåll analyseras och tematiserades (Grønmo, 2006).  

Vad som var viktigt i början av studien var att välja fokusområde och vilken typ av dokument 
som skulle analyseras (Grønmo, 2006). En kvalitativ innehållsanalys är även passande för denna 
studie då metoden anses vara ett flexibelt tillvägagångssätt. Detta flexibla tillvägagångssätt gör 
det möjligt att analysera olika typer av ostrukturerad information och dokument, vilket denna 
studie innehåller. (Bryman, 2011).  

 
7.1.1 Urval av dokument  
Materialet som har använts till textanalysen kommer främst från organisationernas egna 
hemsidor, naturskyddsforeningen.se, greenpeace.org/sweden/se/ samt wwf.se. För att få fram 
materialet har främst hemsidornas sök-ruta använts där en sökning av ordet plast har genomförts. 
Andra källor som använts för att inhämta materialet är nyhetstidningar samt google.se.  

En stor mängd material inhämtades från varje organisation och överblickades och sedan valdes 
de relevanta dokumenten för studien ut. Från varje miljöorganisation analyserades fem olika 
dokument, förutom från Världsnaturfonden WWF där endast fyra dokument analyserades. 
Anledningen till att bara fyra dokument analyserades från Världsnaturfonden WWF var på grund 
av att plastfrågan inte har haft ett så stort fokus tidigare inom denna organisation och detta har 
gjort att de publicerade dokumenten gällande plastfrågan är begränsade. De dokument som 
valdes ut är de dokument som främst syftar till plast som produkter, övriga dokument som 
organisationerna har publicerat syftar främst till mikroplaster eller kemikalierna i plastmaterial. 
Då plastfrågan är en relativt nyligen uppmärksammad fråga så har ingen av dessa 
miljöorganisationer arbetat med just denna fråga under en längre tid. På grund av detta så är 
antalet texter som rör plastfrågan och plast som produkter begränsad hos varje miljöorganisation. 
Dokumenten som granskades vid innehållsanalysen var rapporter, remisser, pressmeddelande, 
tidningsartiklar, debattartiklar samt blogginlägg.  I denna innehållsanalys har totalt tre rapporter, 
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två remisser, två pressmeddelande, tre artiklar, två inlägg från organisationernas hemsidor, ett 
blogginlägg från organisationernas hemsidor samt en debattartikel används till analysen.   

 

7.1.2 Genomförande av kvalitativ innehållsanalys 
Materialet till den kvalitativa innehållsanalysen har analyserats i flera steg. Till en början så 
lästes en av texterna igenom en gång för att få en överblick, sedan lästes texten igenom igen för 
att identifiera olika teman som hade relevans till studiens syfte och frågeställningar. Detta 
utfördes enskilt av de båda författarna av denna studie, anledningen till att tematiseringen skedde 
enskilt var för att minska risken för att något relevant tema uteslutes från analysen. Efter att den 
första texten tematiserats genomfördes en reflektion mellan författarna där de identifierade 
temana jämfördes och diskuterades. Reflektionen visade på att båda författarna hade identifierat 
liknande teman i den första texten. Processen för de övriga materialet fortsatte sedan på liknande 
sätt där de redan identifierade temana användes vid tematiseringen. Under tematiseringen av det 
övriga materialet kunde fler teman identifieras i flera av de övriga dokumenten. De teman som 
identifierades i samtliga dokument är: Argumentation och effekter kring plast, Målsättning, 
Forskning och Arbetssätt.  

Informationen och citaten som identifierats i de olika temana analyserades sedan för att lyfta 
fram vad som var specifikt för de olika organisationerna. Detta användes sedan för att jämföra de 
olika perspektiven och arbetssätten som organisationerna använder sig av, både likheter och 
skillnader. Analysen bygger på en sammanställning av samtliga dokument från organisationerna 
där dokument inte behandlas separat. Detta har skett då målet var att få fram en bild av 
organisationernas perspektiv och arbete i sin helhet. Det har inte skett någon jämförelse 
dokumenten emellan, enbart organisationerna emellan.  

 

7.2 Kvalitativ intervju 
I denna studie har en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod använts för att på bästa sätt 
komplettera den använda innehållsanalysen samt för att uppnå studiens syfte och 
frågeställningar. En semistrukturerad kvalitativ intervju är mest lämpad till denna studie på 
grund av att den syftar till att intervjupersonen själv får styra intervjun, genom att besvara öppna 
frågor. Detta gör att intervjuaren får en bra bild över intervjupersonens synsätt på frågan då 
intervjupersonen uppmuntras till att utveckla sitt svar genom att följdfrågor kan ställas i 
intervjun. (Martin, 2011). 

  

7.2.1 Urval av intervjuperson  
Personer som ansågs aktuella för denna studie har till en början kontaktats via mail där en mall 
för mailet har använts, se bilaga 1. Yrkesrollerna som ansågs vara aktuella för denna studie och 
därmed de personer som har kontaktas är kommunikationsansvarig, kampanjstrateg/senior 
kommunikatör, projektledare, HR- ansvarig, klimatkommunikatör, sakkunnig inom 
havsförvaltning samt sakkunnig inom kemikalie- och plastområdet. Till intervjuerna har upp till 
tre personer från varje miljöorganisation kontaktats. Sedan har tre personer intervjuats, en person 
från respektive miljöorganisation. 
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Yrkesrollen som intervjupersonen från Naturskyddsföreningen innehar är sakkunnig inom 
kemikalier och plast. Denna person innehar en stor kunskap inom detta område och arbetar aktivt 
med dessa frågor inom organisationen. Av dessa anledningar har denna person valts ut från 
denna organisation för att delta i intervjustudien.  

Yrkesrollen som intervjupersonen från Greenpeace Sverige innehar är projektledare och 
sakkunnig inom havs- och miljögiftsfrågor. Detta är även den personen som arbetar mest med 
plastfrågan inom denna organisation. Denna intervjuperson innehar en stor kunskap om plasten 
och hur organisationen arbetar med denna fråga och på grund av detta har denna person valts ut 
för att delta i intervjustudien.   

Yrkesrollen som intervjupersonen från Världsnaturfonden WWF innehar är sakkunnig inom 
havsförvaltningen. Personen har en stor kunskap om det marina ekosystemet och arbetar med 
frågor gällande detta område. Då Världsnaturfonden WWF enbart fokuserar på plast i det marina 
ekosystemet så har denna person valts ut från denna organisation för att delta i intervjustudien.  

Alla intervjupersonerna anser sig ha kunskapen och inneha en bra överblick över hela 
organisationens arbete med plastfrågan. De anser sig därmed vara de bäst lämpade från dessa 
organisationer för att delta i denna intervjustudie.  

 

7.2.2 Genomförande av intervju 
Intervjuerna har genomförts över telefon samt via Skype videosamtal. Intervjuerna spelades in 
för att hela intervjuerna skulle kunna analyseras och inget viktigt citat eller fakta skulle missas. 
Inspelningen skedde med två datorer, detta för att öka säkerheten att ingen del av intervjun skulle 
missas. De inspelade intervjuerna har transkriberats i sin helhet, dock har början och slutet av 
samtalet endast sammanfattats. Transkriberingarna har utförts för att öka validiteten av studien. 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Under dessa semistrukturerade intervjuer har intervjuarna utgått från en intervjuguide där flera 
huvudfrågor användes, dessa frågor gav även intervjuerna möjlighet att ställa avvikande 
följdfrågor som inte tidigare ingått i intervjuguiden. För intervjuguide se bilaga 2. Samma 
intervjuguide har använts under samtliga intervjuer, detta för att öka intervjuernas reliabilitet. 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Frågorna som ställdes under intervjuerna är utformade så att 
intervjupersonerna har möjlighet till att svara öppet, vilket intervjupersonerna uppmuntras till 
(Martin, 2011).  

Under intervjuerna fanns det två intervjuare där en hade en mer ledande roll under intervjun 
medan den andra en mer passiv roll, antecknande och ställde eventuella följdfrågor och 
kontrollfrågor. Vid dessa olika intervjutillfällen varierade ansvaret för de olika rollerna mellan de 
båda intervjuarna. Intervjuerna valdes att utformas på följande sätt för att minska risken för 
förvirring som skulle kunna uppstå hos intervjupersonerna om flera personer är aktiva och ställer 
huvudfrågorna. Personen som ansvarade för den mer passiva rollen hade även möjlighet att vara 
mer uppmärksam över vad intervjupersonen svarade, därigenom kunde personen även fånga upp 
och ställa frågor om man till exempel ansåg att intervjupersonen inte svarade tillräckligt utförligt. 

Två av de tre intervjupersonerna bad om att få intervjufrågorna skickade till sig innan intervjun 
genomfördes. Fördelarna med att intervjupersonen har fått frågorna innan intervjun kan vara att 
intervjupersonen är bättre förberedd och har tänkt igenom frågorna innan. Det kan dock finnas 
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nackdelar med detta tillvägagångssätt vilket kan vara att de spontana svaren i intervjun minskar. 
(Emory, 1985). Då två av intervjupersonerna bad om intervjufrågorna i förväg valdes det att 
skicka dessa då nackdelarna inte ansågs var för stora, dessa var intervjupersoner från Greenpeace 
Sverige och Världsnaturfonden WWF. Den tredje intervjupersonen från Naturskyddsföreningen 
bad ej om frågorna innan intervjun och därför valdes det att inte skicka intervjuguiden till denna 
person. Detta kan då leda till mer spontana svar i denna intervju men då detta var 
semistrukturerade intervjuer så tillkom följdfrågor som ej fanns med i intervjuguiden.   

 

7.2.3 Tematisering och analysering  
Vid tematiseringen och analyseringen av intervjuerna användes samma teman som identifierades 
vid den kvalitativa innehållsanalysen. Dessa teman är: Argumentation och effekter kring plast, 
Målsättning, Forskning och Arbetssätt. Till en början lästes en av de transkriberade intervjuerna 
igenom och temana identifierades, detta utfördes enskilt av de båda författarna. Processen och 
temana diskuterades sedan mellan författarna som beslutade att temana från innehållsanalysen 
även gick att identifiera i intervjumaterialet. Samma process användes sedan till övriga 
intervjuer. Informationen och citaten från intervjuerna användes sedan för att komplettera 
informationen och citaten från den kvalitativa innehållsanalysen. 

Citaten som används från intervjuerna har modifierats till viss del för att öka läsvänligheten. 
Modifieringarna innebär att uttryck som eeh och upprepningar av ord har tagits bort.  

 

7.3 Validitet och reliabilitet 
Då läsarens perspektiv kan påverka tematiseringen och tolkningen av texterna (Grønmo, 2006) 
så tematiserades samtliga texter och intervjuer enskild av båda författarna, detta för att öka 
validiteten av tematiseringen och analyseringen i studien. Validiteten för materialet och 
intervjuerna anses hög då dokumenten noggrant har valts ut från organisationernas egna 
publiceringar samt att intervjupersonerna ansågs bäst lämpade för studien av organisationerna 
själva.  

Reliabiliteten för studien kan stärkas genom att varje del i metoden beskrivs noggrant samt att en 
och samma intervjuguide användes vid samtliga intervjuer (Bergström & Boréus, 2013). Då detta 
dock är en kvalitativ studie så är reliabiliteten svår att mäta då materialet som användes är 
mindre strukturerat än vid en kvantitativ metod. Även författarnas perspektiv kan påverka 
urvalet, tolkningen och analysen i studien vilket gör reliabiliteten svår att mäta. (Grønmo, 2006).  

 
7.4 Etiska aspekter 
Inom denna studie har de etiska frågorna funnits med som en aspekt inom studiens olika steg. 
Detta innebär bland annat att intervjufrågorna har noggrant tänkts igenom för att undvika etisk- 
och känsloladdade frågor. Intervjupersonerna har även informerats kring studiens syfte samt så 
har intervjupersonerna blivit tillfrågade gällande inspelning av intervjuerna. (Kvale & Brinkman, 
2014). Intervjustudien har genomförts i enlighet med de regler som, enligt Kvale & Brinkman 
(2014), finns kring de etiska frågorna inom intervjustudier.  
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För att resultatet av det inhämtade materialet inte ska kunna förvrängas samt för att ha en tydlig 
transparens i hela studien så valdes det att tydligt referera och visa på vad för dokument som har 
analyserats inom textanalysen samt till intervjuerna. Då denna studie bygger på en kvalitativ 
innehållsanalys så utgörs dock analysen av det empiriska materialet på författarnas egna 
tolkningar av materialet.  

 

8. Material från organisationerna 
Till textanalys har fem dokument från Naturskyddsförening valts ut. Det material som har 
använts är tre rapporter, ett pressmeddelande samt ett inlägg från deras hemsida. De rapporter 
som användes i textanalysen är: Raklödder till fiskarna, om skräpet i havet – källor, problem och 
lösningar (2013), Allt du (inte) vill veta om plast – sammanfattning (2014) samt Från god 
morgon till Bolibompa – plast och miljögifter i barns vardag (2012). Pressmeddelandet som 
användes i textanalysen är: Regeringen behöver vårstäda i havet (2013) samt det inlägg från 
Naturskyddsföreningens hemsida som använts är: Information om de vanligaste plasterna och 
tillsatsämnena (2015). Intervjustudien utfördes via telefon med en sakkunnig inom kemikalier 
och plast som är anställd på Naturskyddsförening.  

Från Greenpeace Sverige har fem dokument valts ut till textanalysen. Dessa dokument är två 
artiklar, ett pressmeddelande, ett blogginlägg från deras hemsida samt ett inlägg från deras 
hemsida. De artiklarna som använts i textanalysen är: 7 tips: så slipper du bära hem plastskräpet 
– Lev lite grönare (2016) och Vi stänger Finnplasts kontor i Borgå i Finland (2006). 
Pressmeddelandet som användes i textanalysen är: EU förbjuder farliga kemikalier i 
plastleksaker (2005) och blogginlägget från deras hemsida är: Mikroplastkorn – små korn som 
skapar stor skada (2016). Inlägget från deras hemsida som användes i textanalysen är: 
Föroreningar (odat.b). Intervjustudien utfördes via Skype videosamtal med en projektledare och 
sakkunnig inom havs- och miljögiftfrågor på Greenpeace Sverige.  

Från Världsnaturfonden WWF har fyra dokument valts ut till textanalysen. Dessa dokument är 
en kampanjtext, ett remissvar, en debattartikel som publicerats i Expressen samt en artikel som 
publicerats i DN. Kampanjtexten som använts i textanalysen är: Haven är i kris – snart med plast 
än fisk i haven (odat.). Den debattartikel som har använts i textanalysen är: Regeringen bör 
förbjuda plastkassar (2016) och artikeln som har använts i textanalysen är: Vi måste agera nu 
(2016c). Det remissvar som har använts i textanalysen är: WWFs svar på Remiss av 
Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar samt separat promemoria 
med förslag på bemyndigande i miljöbalken m.m. (2016d). Det finns ett begränsat antal 
dokument från Världsnaturfonden WWF gällande plast i naturen, detta beror på att det är ett 
relativt nytt område för organisationen att arbete med. Organisationen har tidigare inte själva haft 
detta område som ett fokusområde utan gett stöd och samarbetet med organisationer som Håll 
Sverige rent. Av dessa anledningar har endast fyra dokument från Världsnaturfonden WWF 
använts i textanalysen. Intervjustudien utfördes via Skype videosamtal med en sakkunnig inom 
havsförvaltningen som är anställd på Världsnaturfonden WWF.  
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9. Analys 
I detta avsnitt analyseras materialet från den kvalitativa innehållsanalysen samt intervjustudien. 
Resultatet presenteras separat enligt de identifierade temana: Argumentation och effekter kring 
plast, Målsättningar, Forskning och Arbetssätt.  

 
9.1 Argumentation och effekter kring plast 
I det material som har analyserats från organisationerna har temat Argumentation och effekter 
kring plast identifierats. Detta tema visar på organisationernas argument kring plast och plastens 
effekter. 

 
9.1.1 Naturskyddsföreningen 
I samtliga av de analyserade dokumenten från organisationen utgår Naturskyddsföreningen 
främst ur ett perspektiv som fokuserar på människan, där främst barn är i fokus, och de farliga 
hälsoeffekterna som kan uppstå av plast. Naturskyddsföreningen tar även till viss del med ett 
perspektiv som berör djur och ekosystemets påverkan, detta perspektiv är dock en mindre del av 
organisationens fokusområde.  

I sina dokument lyfter Naturskyddsföreningen fram argumentet att plastens kemiska 
sammansättning påverkar hur de kemiska ämnena tas upp och ackumuleras i kroppen samt vilka 
effekter de kan ge. Barn är extra utsatta mot kemikaliexponering som kommer från 
plastprodukter då de är känsligare än vuxna eftersom att deras kroppar är under utveckling och 
ofta är i större kontakt med plastprodukter i form av till exempel plastleksaker. Med detta 
argument menar Naturskyddsföreningen att vid vilken tidpunkt i livet som en människa blir 
utsatt för exponeringen har stor betydelse för vilka effekter detta kan ge.   

"Detta innebär att tidpunkten för kemikalieexponeringen många gånger kan vara viktigare än 
hur stor den är." (Klar et.al., 2012).  

Naturskyddsföreningen menar på att de kemiska ämnena som visats kunna läcka ut från 
plastprodukter sedan ofta hamnar i luften och i dammet i inomhusmiljöer. Dessa kemikalier kan 
sedan tas upp av människan genom luftvägarna och har visats ha en koppling till bland annat 
cancer, reproduktionsstörning och fetma. Detta innebär dock inte att plastprodukten i sig ger 
farliga hälsoeffekter på människan utan dessa effekter kan uppstå av de tillsatta kemikalierna i 
plastprodukterna. Alla kemikalier som finns i plast behöver dock inte ge negativa 
hälsoeffekter. Naturskyddsföreningen lyfter här fram och argumenterar kring de kunskapsluckor 
som organisationen anser finns gällande plasten och dess innehållande kemikalier. 
Organisationen identifierar kunskapsluckor inom forskarvärlden där forskarna inte riktigt vet 
vilka effekter plasten och dess innehållande kemikalier kan ge på människors hälsa. 

" … problemet är att helt enkelt ingen riktigt vet. Det är därför svårt att förmedla allmängiltig 
träffsäker information om kemikalier i varor. " (Klar et.al., 2012). 

Vissa kemikalier som har studerats och har visats ha hormonstörande effekter är enligt 
organisationen återkommande i vanliga plastprodukter och användningen av dessa ämnen är 
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tillåtna enligt svensk och EU lagstiftning. Dessa ämnen är vanligt förekommande i till exempel 
livsmedelsförpackningar. Vissa plastprodukter kan släppa ifrån sig ämnen och tillsatsämnen när 
de hanteras på fel sätt, till exempel när de vistas i för hög temperatur eller vid kontakt med 
livsmedel. Organisationen menar med dessa argument att den lagstiftning som finns i dag kring 
kemikalier i plastprodukter inte är tillräckligt skyddande för människors hälsa och på grund av 
detta anses det att lagstiftningen bör ses över.  

"..dessa kemikalier återfinns i konsumentnära produkter […] samt att dessa kemikalier är 
relativt väl studerade också avseende hormonstörande effekter." (Klar et.al., 2012).  

Naturskyddsföreningen menar med dessa argument att lagstiftningen inte är tillräckligt säker för 
att försäkra människors och barns hälsa. Många plastkemikalier som visats ge negativa 
hälsoeffekter är i dag tillåtna i konsumentnära produkter som dagligen används av både barn och 
vuxna.  

Organisationens andra perspektiv i deras dokument har ett fokus på ekosystemet och djurlivet. 
Inom detta perspektiv använder organisationen argument som säger att ämnena i plastprodukter 
är svårnedbrytbara vilket gör att plastprodukter inte bryts ned under en lång tid när de slängs i 
naturen och kan därigenom ackumuleras i ekosystemets näringskedja. Detta gör att 
plastprodukter finns kvar i naturen under en väldigt lång tid och många av de plastprodukter som 
har slängts i natur finns fortfarande kvar.  

Naturskyddsföreningen argumenterar även för att de giftiga ämnena som finns i plastprodukterna 
och som läcker ut ger inte bara negativa hälsoeffekter på människor utan även på miljön och dess 
innehavande organismer. De kan bland annat vara giftiga för vattenlevande organismer samt ge 
reproduktionsstörande effekter. Olika miljögifter kan även fästa sig vid plastpartiklar som har 
slängts i haven, när dessa plastpariklar sedan blir misstagna för mat av djuren i haven kan 
miljögifterna ackumulera i näringskedjan.  

Fåglar och marina djur misstar lätt plastskräp för mat eller fastnar i det. Detta leder ofta till att 
djuren svälter eller kvävs på grund av plasten. Vissa arter kan även klamra sig fast vid 
plastskräpet som flyter runt i havet och då transporteras till nya platser. Detta kan leda till att de 
inhemska arterna på den nya platsen blir utkonkurrerad av den dit transporterade arten. I dessa 
argument lyfter organisationen fram de dödliga effekterna som nedskräpningen av plastprodukter 
kan ge på djuren i främst de marina miljöerna.  

”Det finns globala siffror på att så många som 1 miljon sjöfåglar och 100 000 marina däggdjur 
varje år dör eller skadas på grund av marint skräp.” (Naturskyddsföreningen, 2013). 

Naturskyddsföreningen skriver även i sina dokument att plastprodukter kan ge miljö- och 
hälsoeffekter vid både tillverknings-, användnings- och i avfallsfasen och denna linjära livscykel 
som den fungerar idag anses ohållbar. Intervjupersonen tar också upp detta där hon menar på att 
återvinningen av plastmaterial inte fungerar i Sverige, detta beror delvis på att lagstiftningen inte 
tillåter att livsmedelsförpackningar får innehålla återvunnen plast. Intervjupersonen säger även 
att: 

”…vi har ju en plastinsamling i Sverige dock så är efterfrågan av återvunnen plast till att göra 
nya produkter väldigt låg, vilket gör att det blir ett överskott av 
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plastförpackningar…”(Intervjuperson Naturskyddsföreningen, 2017).  

I dokumenten menar organisationen att det är omöjligt som konsument i dag att veta vilka farliga 
kemikalier som plastprodukterna innehåller och vilka miljö- och hälsoeffekter dessa kan ge. 
Intervjupersonen från Naturskyddsföreningen säger även i intervjun att konsumenterna inte 
borde behöva vara kemister för att kunna göra säkra och bra val när de ska köpa plastprodukter. 

”Att föräldrar idag inte kan känna sig trygga med att deras barn inte utsätts för farliga 
plastkemikalier […] är inte acceptabelt.” (Naturskyddsföreningen, 2014).  

Både i de analyserade dokumenten från organisationen och i intervjun så framkommer det att 
organisationen främst argumenterar genom att lyfta fram de negativa och farliga hälsoeffekterna, 
främst hos barn, som kan uppstå av plastprodukter och dess innehållande kemiska ämnen. De 
argument som organisationen använder sig av visar ofta på de brister som finns i lagstiftningen 
och de kunskapsluckor som finns gällande plastprodukter samt hur utsatta människor och djur 
blir på grund av detta.  

 
9.1.2 Greenpeace Sverige 
Greenpeace Sverige utgår främst i samtliga av sina dokument ur ett perspektiv som fokuserar på 
ekosystemet och dess arter. Organisationen har även med ett perspektiv som berör människor 
och dess hälsa.  
 
Greenpeace Sverige skriver i sina dokument att över 6,5 ton plastmaterial årligen slängs i haven. 
Detta har lett till att över 1 miljon av havens olika arter dör varje år på grund av plastskräpet i 
haven. Detta genom att djuren misstar plastmaterialet som finns i de marina miljöerna för mat 
eller fastnar i skräpet och skadas eller kvävs.  
 
”I Stilla havet norr om Hawaii finns en plastvirvel som är större än USA:s delstat Texas.” 
(Greenpeace Sverige, odat.b).  

Greenpeace Sverige lägger en stor vikt i sina dokument kring det att i dagens samhälle så 
tillverkas, används och slängs stora mängder av plastmaterial. Detta konsumtionsmönster ökar 
ständigt och detta plastskräp har visats ge skadliga effekter. Det produceras mer och mer skräp 
av oss människor, detta är till exempel i form av onödiga plastprodukter som engångsartiklar i 
plast, vilket är enligt intervjupersonen det vanligaste plastprodukterna som hittas i haven och på 
stränderna. Det är dock inte bara plasten i sig som är farlig utan även de miljö- och hälsofarliga 
kemikalierna som används i plastprodukterna. Studier som Greenpeace Sverige har använt visar 
att vissa av kemikalierna som används i plastleksaker skadar bland annat njurar och levern vid 
exponering. Trots dessa studier och att EU-lagstiftningen gällande kemikalier har skärpts så 
används fortfarande vissa kemikalier, till exempel i PVC- och vinylplaster, i plastleksaker som 
har visats kunna ge negativa hälsoeffekter på barn. Med dessa argument menar organisationen att 
dagens lagstiftning gällande plast och dess innehållande kemikalier inte är tillräckligt säker för 
att skydda människors hälsa eller miljön.  
 
”…lagstiftningen ännu inte är stram nog för att skydda vår hälsa och miljö mot de här 
plasterna..” (Greenpeace Sverige, 2005).  
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Organisationen skriver i sina dokument att olika typer av plastmaterial ofta har två saker 
gemensamt vilket är att de är tillverkade av olja samt att plastmaterialet inte är biologiskt 
nedbrytbart. I intervjun menar intervjupersonen att man även kan knyta an plastanvändningen till 
klimatfrågan då den i och med sitt innehåll av olja förlänger beroendet av oljeindustrin.  

När plastmaterial börjar brytas ned så bildas mindre plastpartiklar, dessa kallas för mikroplast. 
Mikroplast kommer dock inte enbart från nedbrytning av plastmaterial utan det finns även i till 
exempel kosmetikaprodukter och hudvårdsprodukter. Dessa mikroplaster släpps ut i haven och 
sjöarna då de är för små för att kunna filtreras bort i reningsverken. Greenpeace Sverige 
argumenterar även i sina dokument kring att mikroplasterna som släpps ut i haven har visats ge 
stor skada på ekosystemet och organismerna i haven. 

”Mikroplastkornen är en av de snabbaste växande föroreningskällorna i haven” (Burnelius, 
2016).  

Enligt Greenpeace Sverige finns dock fortfarande kunskapsluckor inom forskarvärlden gällande 
hur dessa mikroplaster verkligen påverkar haven och dess innehavande arter. Enligt 
intervjupersonen på Greenpeace Sverige finns det dock forskning som säger att plastmaterialet 
som finns i haven drar till sig flera giftiga ämnen som sedan fäster sig vid plastmaterialet. Det 
har även visats att 170 olika marina djurarter innehåller mikroplaster och en fjärdedel av de 
undersökta fiskarna i studien hade plastskräp och textilfibrer i sina tarmar. Även inom områden 
som dessa, hur konsumtionen av plastförorenad mat kan påverka människors hälsa, menar 
organisationen att det finns stora kunskapsluckor kring. 

Både de analyserade dokumenten samt intervjun visar på att Greenpeace Sverige främst 
argumenterar med ett fokus på havets ekosystem samt de marina djurarterna och hur dessa 
påverkas av plastnedskräpningen och mikroplaster. Organisationen argumenterar dock till viss 
del även för de skadliga effekterna plasten och dess innehållande kemikalier har på människors 
hälsa. I organisationens argument lyfter de även till viss del upp hur lagstiftningen inte är 
tillräckligt skyddande för människor, djuren och haven samt att det finns stora kunskapsluckor 
inom forskarvärlden kring området som rör plastfrågan.  

 
9.1.3 Världsnaturfonden WWF 
I samtliga av de analyserade dokumenten använder sig Världsnaturfonden WWF främst av ett 
perspektiv som fokuserar på havens ekosystem samt dess arter. I intervjun säger 
intervjupersonen att organisationen ser på problematiken med plast i relation till ett naturvårds- 
och djurlivsperspektiv. 
 
Organisationen skriver och argumenterar främst för att flera av havets olika arter håller på att dö 
i en skrämmande snabb fart samt att havens ekosystem håller på att kollapsa.  
 
Mängden skräp i haven växer ständigt och organisationen argumenterar för att om denna 
utveckling fortsätter i samma takt kommer haven innehålla mera plast än fisk till år 2050. Varje 
år når åtta ton plast världens hav. Material i plast är ett stark och icke nedbrytbart material som 
finns kvar i haven under en lång tid och kan under denna tid misstas för mat av havens olika 
arter. Med dessa argument lyfter organisationen upp de kunskapsluckor som finns hos 
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allmänheten gällande plastmaterial och användningen av det. 

”Folk då tänker att nämen jag slänger den här och så försvinner den bort, men de gör den inte 
riktigt för att man har inte hittat nåt som är 100% bionedbrytbart plast, så de kommer ju ligga 
där i naturen.” (Intervjuperson Världsnaturfonden WWF, 2017).  

Över 1 miljon fåglar och 100 000 däggdjur dör årligen på grund av nedskräpningen av plast i 
haven. Djuren dör genom att antingen ha misstagit plasten för mat och svälter ihjäl eller fastnar i 
plasten och kvävs. Intervjupersonen pratar även om detta i intervjun samt att man hittar ett stort 
antal marina däggdjur som har sköljt upp på stränder och har magar fulla av plast. Dessa 
argument visar tydligt på organisationens huvudperspektiv, där de marina djurarterna är i fokus.  

”I dag har var tredje havssköldpadda plast i magen.” (Världsnaturfonden WWF, 2016c).  

Världsnaturfonden WWF argumenterar även för att dagens konsumtion av till exempel 
plastbärkassar påverkar både djur och natur och bidrar till stora skador. Varje minut så når cirka 
en sopbilslast med plast världens hav. Olika giftiga ämnen kan fästa vid plastskräpet i haven, när 
detta plastmaterial har fördelats till mikroplast, och kan därefter ge stora negativa hälsoeffekter 
på de djur som äter upp plasten. Dessa plastpartiklar kan då ge negativa effekter på både 
ekosystem, djur och människor som konsumerar dessa djur som innehåller plastpartiklarna. Med 
dessa argument menar Världsnaturfonden WWF att både djur och människor blir påverkade av 
plasten redan genom det vi äter. Enligt intervjupersonen så utsätts människor även för 
mikroplaster genom att de finns i den luft vi andas där däck och vägbeläggning är en av de 
största utsläppskällorna till denna typ av mikroplaster.   

Världsnaturfonden WWF argumenterar i sina dokument, men även i intervjun, främst kring 
plastens påverkan på haven och de marina djurarterna. Organisationen fokuserar sina argument 
kring de farliga och dödliga effekterna plastmaterialet har på de marina djurarterna. 

 

9.1.4 Jämförelse 
I detta avsnitt kommer en jämförelse mellan de tre miljöorganisationernas, 
Naturskyddsföreningen, Greenpeace Sverige samt Världsnaturfonden WWF, synsätt gällande 
plastfrågan. Jämförelsen sker både gällande organisationernas likheter och skillnader i perspektiv 
och argumentation kring plastproblematiken.   

De tre olika miljöorganisationerna som har varit en del av denna studie har alla olika perspektiv 
gällande plastfrågan. Naturskyddsföreningens främsta perspektiv vid deras argument gällande 
plast är dess negativa effekter på människors hälsa, med främst fokus på barns hälsa, men även 
till viss del ett perspektiv som berör djuren och ekosystemets påverkan. Greenpeace Sveriges 
perspektiv vid deras argument gällande plasten är på ekosystemet och dess arters påverkan, men 
de har även till viss del ett perspektiv som berör den negativa effekten på människors hälsa. 
Världsnaturfonden WWFs främsta perspektiv i deras argument gällande plast är på havens 
ekosystem och de marina djurarterna.  

Greenpeace Sverige har ett mer övergripande perspektiv i deras argument där de berör både det 
perspektivet som Naturskyddsföreningen främst har samt det perspektivet som 
Världsnaturfonden WWF främst har. Intervjupersonen från Greenpeace Sverige lyfter även fram 
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de olika perspektiven som miljöorganisationer kan ha. Hon säger då att inom Greenpeace 
Sverige anser de att för att effektivisera miljöarbetet bör olika miljöorganisationer arbeta ur olika 
perspektiv och samarbeta med varandra.   

”…vi försöker alltid jobba i koalitioner och ja också vi ska ju inte göra samma sak som alla 
andra. Vi måste alltså prata om samma sätt och samarbeta men också ta olika roller…” 
(Intervjuperson Greenpeace Sverige, 2017). 

De olika perspektiven som de tre miljöorganisationerna har kan bero på organisationernas olika 
syften och fokusområden. Världsnaturfonden WWF har genom hela organisationens arbete ett 
naturvårds- och djurlivsperspektiv medan Naturskyddsföreningens perspektiv kan skiljas åt 
beroende på miljöfråga och år, det är medlemmarna inom organisationens som till viss del styr 
vad organisationen ska fokusera på. Greenpeace Sveriges perspektiv kan variera beroende på vad 
organisationen anser är den aktuella miljöfrågan för tillfället, organisationen har inget fast 
synsätt. 

Både Naturskyddsföreningen och Greenpeace Sverige argumenterar tydligt för att lagstiftning 
inte är tillräckligt skyddande för både människors hälsa och för miljön. Att påverka 
lagstiftningen och politiker är ofta en viktig del i miljöorganisationernas mål och arbete (Rietig, 
2016). Alla tre organisationer tar även upp argument kring att det, enligt organisationerna, finns 
kunskapsluckor gällande plasten och dess innehållande kemikaliers påverkan. 
Naturskyddsföreningen och Greenpeace Sverige fokuserar sina argument gällande 
kunskapsluckor kring de kunskapsluckor som finns inom forskarvärlden medan 
Världsnaturfonden WWF lyfter fram de kunskapsluckor som finns bland allmänheten gällande 
plast. De stora kunskapsluckorna som alla tre organisationer har identifierat och lyft fram ser 
organisationerna som ett stort problem. Li et.al. (2016) och da Costa et.al. (2016) lyfter även upp 
i sina artiklar att det finns kunskapsluckor inom forskarvärlden gällande plasten och dess 
innehållande kemikaliers påverkan på människans och djurens hälsa samt på naturen.  

 

9.2 Målsättningar 
I det material som har analyserats från organisationerna har temat Målsättning identifierats. 
Detta tema visar på organisationernas mål med arbetet kring plastfrågan. 

 

9.2.1 Naturskyddsföreningen 
De dokument som har analyserats är ett pressmeddelande, tre rapporter och ett inlägg från 
organisationens hemsida. I dessa dokument skriver Naturskyddsföreningen att: 

”... krävs en rad förändringar i form av ökat ansvarstagande från företagen, bättre information 
till konsumenter och framförallt en skärpt kemikaliepolitik.” (Klart et.al., 2012).  

Anledningen till att Naturskyddsföreningen anser att det krävs ökat ansvarstagande från 
industrierna och tillverkare är för att organisationen anser att det är industrierna och tillverkarna 
som har möjlighet att göra snabba förändringar när det gäller en minskad användning av farliga 
kemikalier i plastprodukter. Naturskyddsföreningen anser att om industrierna och tillverkarna har 
ett ökat ansvar så kan man stoppa problemet redan vid tillverkningsprocessen, vid källan. 
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 ”En sak är i alla fall helt klar, skräpet måste stoppas vid källan.” (Naturskyddsföreningen, 
2013).  

Organisationen anser även att politikerna bör se till att lagstiftningen fungerar som ett ramverk 
för industrierna kring vad som bör vara tillåtet i plastprodukter, detta för att inte bidra till 
negativa hälso- och miljöeffekter. Naturskyddsföreningen vill även stärka lagstiftningen så att 
barn och foster skyddas bättre samt för att begränsa användningen av de plaster och 
plastkemikalier som bidrar med de största miljö- och hälsoeffekterna. Intervjupersonen från 
Naturskyddsföreningen tar även upp dessa som organisationens målsättningar men menar även 
på att organisationen också vill påverka EUs ställningstagande kring plast. För att göra detta 
menar hon på att organisationen vill påverka kemikalieinspektionen och svenska politiker så att 
dessa i sin tur sedan kan påverka EU.  

”Vi vill se att politiker och andra beslutsfattare skärper reglerna och samtidigt sätter ned foten 
gentemot plast- och kemikalieindustrin så att den frivilligt snabbar på arbetet för en giftfri 
miljö.” (Klar et.al., 2012).  

Målsättningarna med organisationens arbete är att öka medvetenheten, fylla i kunskapsluckor 
samt bidra med underlag för beslutsfattning kring åtgärder. Öka medvetenheten hos allmänheten 
vill organisationen ska ske genom bland annat en utökade innehållsdeklarationer på 
plastprodukter. Med detta vill organisationen uppnå en beteende- och attitydförändring hos 
allmänheten som leder till minskad användning av onödigt plastmaterial, främst 
engångsprodukter i plast. Men i intervjun säger även intervjupersonen att man inom 
organisationen vill öka medvetenheten hos allmänheten för att skapa opinion som kan väcka 
uppmärksamheten hos politikerna och därigenom påverka politiken och lagstiftningen. 

”det är alltså lagstiftning vi vill påverka vi vill inte att varje människa ska ta och behöva göra 
dessa aktiva val hela tiden och vara insatta i allting utan vi vill ju att det som ska gå att köpa ska 
vara okej för konsumenten eller för naturen.” (Intervjuperson Naturskyddsföreningen, 2017). 

För att minska plasten i naturen vill organisationen att det sätts en hårdare lagstiftning gällande 
plastprodukter samt mer ambitiösa och kvantifierbara nationella mål kring tillverkningen, 
användningen och nedskräpningen av plastprodukter.  

”… det finns anledning att tro att vi kanske inte är tillräckligt skyddade genom dagens 
lagstiftning.” (Naturskyddsföreningen, 2014).  

Naturskyddsföreningens främsta målsättning med deras arbete med plastfrågan är att påverka 
politiker och industrierna. Men för att uppnå detta vill organisationen sprida information och 
uppmärksamma problematiken kring plast till allmänheten och genom detta skapa en opinion 
som kan påverka politikerna och industrin. 

”För våra mål är ju att påverka” (Intervjuperson Naturskyddsföreningen, 2017). 
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9.2.2 Greenpeace Sverige 
Dokumenten som har analyserats är två artiklar, ett pressmeddelande, ett blogginlägg samt ett 
inlägg från deras hemsida. I dessa dokument skriver organisationen att de vill att producenterna 
och industrin ska ha ett ökat ansvar samt att de vill påverka politikerna och lagstiftningen, både 
på nationell och EU-nivå. I intervjun säger intervjupersonen att organisationens målsättning på 
EU nivå är att påverka så att EU-kommissionen inför olika plastdirektiv under det 
cirkuläradirektivet.  
 
”Det är först och främst ett politiskt förbud som måste till.” (Burnelius, 2016).  
 
Greenpeace Sverige skriver i sina dokument att organisationen vill att producenterna och 
industrin tar ett större ansvar och väljer bort de farliga kemikalierna som kan finnas i 
plastprodukter då det finns andra alternativ som inte har samma negativa påverkan på miljön och 
hälsan. I intervjun säger även intervjupersonen att genom ökat ansvar hos industrierna kan man 
komma åt källan till problemen med plast, vilket är det organisationen strävar efter. Genom detta 
och genom en förändrad lagstiftning vill organisationen minska konsumtionsmönstret av onödig 
plast och farliga kemikalier. Exempel på onödig plast enligt organisationen är plastpåsar och 
plastbestick. En förändrad lagstiftning menar organisationen syftar till att göra det säkrare för 
konsumenterna att handla bra och säkra varor och produkter. Enligt intervjupersonen är 
organisationens mål att ansvaret ska ligga på politiker och industrin, inte den enskilde individen.  
 
”…de handlar om tydliga direktiv från politiker, men det handlar också om att industrin måste ta 
ett jätteansvar här för industrin kan ju verkligen, men dom kan ju göra snabba skiften liksom…” 
(Intervjuperson Greenpeace Sverige, 2017).  

Organisationens främsta målsättning är att påverka industrin samt politiken. Det framgår i både 
dokumenten och i intervjun att organisationen vill att det största ansvaret gällande förändring av 
plastanvändningen ska ligga på industrierna och politikerna och inte på de enskilda individerna. 
Det framgår dock även att organisationen vill informera allmänheten och skapa opinion för att 
därigenom påverka politikerna.  

 

9.2.3 Världsnaturfonden WWF 
De dokument som har analyserats är ett remissvar, en kampanjtext, en debattartikel samt en 
artikel. Organisationens skriver i dessa dokument att målsättningen är att stoppa den nuvarande 
utvecklingen av nedskräpningen av plast i haven samt återställa haven och dess ekosystem. För 
att nå detta vill organisationen förändra och påverka industrin samt politikerna och 
lagstiftningen.  

Världsnaturfonden WWF vill se ett ökat ansvar hos politikerna kring konsumentupplysning och 
konsumentvägledning gällande plastprodukter, till exempel plastbärkassar. Organisationen vill 
genom detta uppnå en minskad användning av plast samt bidra till en hållbar konsumtion. I 
intervjun berättar intervjupersonen att organisationen även vill se en ökning av återanvändningen 
av plastmaterial samt att de hoppas på att man kan hitta alternativa material som kan användas 
istället för plast.  

”…vi ser det som att man måste begränsa användningen av plast men också se till att 
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återanvända, fast återanvända på rätt sätt…” (Intervjuperson Världsnaturfonden WWF, 2017).  

Organisationens främsta målsättning är att påverka politiker och industrin för att minska 
nedskräpningen och utsläppen av plastmaterial till haven. Det långsiktiga målet för 
organisationen är att haven och de marina djurarterna ska återställas och inte påverkas negativt 
av den mänskliga konsumtionen av plast. 

 
9.2.4 Jämförelse 
I detta avsnitt kommer en jämförelse mellan de tre miljöorganisationernas, 
Naturskyddsföreningen, Greenpeace Sverige samt Världsnaturfonden WWF, målsättningar 
gällande plastfrågan. Jämförelsen sker både gällande organisationernas likheter och skillnader i 
målsättningar.  

Alla de tre organisationernas främsta målsättning är att påverka politiker och industrierna. Detta 
är en målsättning som många miljöorganisationer har arbetat med under en lång tid. 
Miljöorganisationer mål är påverka miljöpolitiken och lagstiftningen inom dessa områden. 
(Nulman & Özkula, 2016). Många miljöorganisationer vill även påverka de internationella 
förhandlingarna inom miljö- och hållbarhetspolitiken (Rietig, 2016). Även detta är en 
målsättning som både Naturskyddsföreningen, Greenpeace Sverige och Världsnaturfonden 
WWF har.  

De tre organisationerna inom denna studie vill påverka politikerna för att kunna förändra 
lagstiftningen, organisationerna vill ha en hårdare lagstiftning gällande plastprodukter och vilka 
kemikalier dessa får innehålla. Detta vill man ska ske genom opinionsbildning samt förändrat 
konsumentmönster. Enligt McDonald (2016) krävs det ofta en efterfrågan från allmänheten 
angående en viss fråga för att det ska ske en förändring på den politiska nivån. När 
organisationerna skapar en opinionsbildning bland allmänheten skapar de denna efterfrågan som 
McDonald (2016) menar behövs i många fall. För att skapa en opinion hos allmänheten så 
behöver miljöfrågan uppmärksammas bland allmänheten, detta sker genom att 
miljöorganisationerna sprider information (Bohmelt et.al., 2014).   

Naturskyddsföreningen och Greenpeace Sverige är tydliga i sina målsättningar att de vill att 
ansvaret ska ligga på politikerna och industrin och inte den enskilde individen. Detta är något 
Världsnaturfonden WWF också strävar efter men det framgår inte lika tydligt i deras dokument 
eller i intervjun.  

Trots att samtliga av organisationerna vill att ansvaret ska vara på politikerna och industrin så 
skriver de dock att de vill skapa opinion bland allmänheten för att påverka politikerna. Detta 
innebär att ett visst ansvar för förändring ändå är på individerna. 

Naturskyddsföreningen och Greenpeace Sveriges uttrycker båda tydligt att deras mål är att 
stoppa problemet vid källan. De vill att förändringen sker hos producenterna. Världsnaturfonden 
WWF visar även på att de vill påverka industrierna och producenterna, men detta framgår inte 
som en lika tydlig målsättning inom denna organisation jämfört med de två andra 
organisationerna. Att stoppa problemet vid källan, hos producenterna, anser även Biber (2016) är 
det mest effektiva arbetssättet för att uppnå målet.  
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9.3 Forskning 
I det material som har analyserats från organisationerna har temat Forskning identifierats.  Detta 
tema visar på vilket typ av underlag som organisationerna använder sig av i sitt arbete med 
plastfrågan. 

 
9.3.1 Naturskyddsföreningen 
I de dokument som har analyserats så baserar Naturskyddsföreningen sina argument och 
målsättningar på forskarstudier, egna undersökningar, lagstiftningar, myndigheter samt 
publicerade rapporter. I intervjun framkommer det även att organisationen baserar mycket av sitt 
arbete och sina rapporter på forskning och vetenskapliga rapporter. Organisationen har även 
kontakt med andra miljöorganisationer och använder sig av dessa organisationers undersökningar 
och fakta.  

 
9.3.2 Greenpeace Sverige 
I de analyserade dokumenten baserar Greenpeace Sverige sina argument och målsättningar på 
tidigare studier av andra forskare samt egna undersökningar. Enligt intervjupersonen samarbetar 
även organisationen med forskarinstitut.  
 
”… hela grunden för organisationen är ju forskning…” (Intervjuperson Greenpeace Sverige, 
2017).  

 
9.3.4 Världsnaturfonden WWF 
I de analyserade dokumenten baserar Världsnaturfonden WWF sina argument och målsättningar 
på forskningsstudier och tidigare publicerade rapporter. Intervjupersonen lyfter upp i intervjun 
att organisationen även ger stöd till olika forskningsprojekt och att organisationen har forskare 
kopplade till sig, i form av till exempel samarbeten.  

”WWF är en vetenskapsbaserad organisation och vi baserar vår data och fakta och information 
på vetenskaplig data. Och de kan komma från andra organisationer eller universitet eller 
forskningsinstitutioner.” (Intervjuperson Världsnaturfonden WWF, 2017). 

 
9.3.5 Jämförelse 
I detta avsnitt kommer en jämförelse mellan de tre miljöorganisationernas, 
Naturskyddsföreningen, Greenpeace Sverige samt Världsnaturfonden WWF, underlag till deras 
argument. Jämförelsen sker både gällande organisationernas likheter och skillnader i vad 
organisationerna baserar sina argument och arbete på. 

Vid argumentationen kring plast baserar alla tre miljöorganisationer mycket av sina argument på 
forskning och vetenskapliga artiklar. Det som skiljer dem åt är dock att Greenpeace även utför 
egen forskning och undersökningar, detta sker dock inte på den nationella nivån av Greenpeace 
Sverige. Enligt Folmer och Tietenberg (2000) utför och använder Greenpeace egen forskning på 
den internationella nivån av organisationen. Forskning och att organisationerna baserar sina 
argument på forskning har alltid varit en viktig del för alla miljöorganisationer (Khondker, 
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2015). Denna forskning ger även miljöorganisationerna större möjlighet att påverka politikerna 
då dessa aktörer är i behov av den kunskapen som organisationerna innehar (Boström, 2000). 
Detta innebär att miljöorganisationer är i behov av att använda sig av forskning, inte enbart för 
att sprida sann kunskap till allmänheten och politiker, utan även för att ha en större påverkans 
möjlighet inom politiken. 

Alla de tre organisationerna använder sig även av andra miljöorganisationernas data och material 
i sina kampanjer och rapporter. Håll Sverige rent är en av de miljöorganisationerna som alla tre 
organisationerna nämner som en av de mest etablerade organisationerna inom Sverige när det 
gäller plastfrågan. Världsnaturfonden WWF har ett samarbete samt ger stöd till Håll Sverige rent 
medan Greenpeace Sverige och Naturskyddsföreningen använder sig av deras data och material 
vid deras arbete. Håll Sverige rent arbetar främst med att minska nedskräpningen och öka 
återvinningen av plast genom att bland annat genomföra informationskampanjer samt utbildning 
för barn och ungdomar (Håll Sverige rent, odat.). Enligt Richards & Heard (2005) så bidrar 
samarbeten mellan olika miljöorganisationer till att organisationerna lättare kan påverka politiker 
och lagstiftningen.  

 

9.4 Arbetssätt 
I det material som har analyserats från organisationerna har temat Arbetssätt identifierats. Detta 
tema visar på organisationernas olika arbetssätt gällande plastfrågan. 

 
9.4.1 Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen arbetar bland annat genom att skriva rapporter, artiklar, 
pressmeddelanden samt remisser. Under intervjun nämner även intervjupersonen att 
organisationen har olika kampanjer och seminarium för att skapa uppmärksamhet hos 
allmänheten och bilda opinion för att påverka politiker. 

”…skapa opinion gör vi ju genom konsumentmakt och konsumentinformation så därför har vi 
informationskampanjer där vi går ut och berättar för allmänheten och journalister, så här ser 
problemen ut och de här ser vi som lösningar.” (Intervjuperson Naturskyddsföreningen, 2017).  

 För att påverka lagstiftningen och politiker så skriver Naturskyddsföreningen konkreta förslag 
för hur man kan arbeta för att uppnå en minskning av nedskräpningen av plast. Organisationen 
vill uppmärksamma och påverka plastproblematiken, detta gör de även bland annat genom 
globala samarbeten med andra miljöorganisationer samt olika projekt på nationell nivå. 
Intervjupersonen berättar även att organisationen arbetar på lokalnivå med olika frågor.  

”Frivilliga initiativ, när de är framgångsrika, kan vara snabbare än lagliga förbud men det finns 
alltid producenter som väljer att inte agera eller som agerar saktmodigt.” 
(Naturskyddsföreningen, 2013).  

Naturskyddsföreningen arbetar mycket för att nå ut med information till allmänheten, politikerna 
och industrin. Med denna information hoppas organisation kunna påverka allmänheten, politiker 
och industrin till att göra frivilliga åtaganden som kan ge snabba positiva resultat. Denna 
information sprider de främst genom att skriva rapporter, diskutera med politikerna samt genom 
olika kampanjer och korta informationstexter på deras sociala medier.  
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9.4.2 Greenpeace Sverige 
Greenpeace Sverige arbetar bland annat genom att utföra egna undersökningar och utvärderingar 
av till exempel produkter eller företag. För att påverka producenterna och industrin så genomför 
organisationen bland annat aktioner där aktivisterna protesterar och använder sig av civil 
olydnad. Detta är enligt intervjupersonen ett arbetssätt som organisationen använt sig av ända 
sedan Greenpeace startade. Greenpeace Sverige arbetar även för att påverka politikerna och 
lagstiftningen och detta sker bland annat genom att uppmärksamma allmänhet i form av 
undersökningar och genom att skriva ut information och kampanjer på sociala medier. 
Organisationen arbetar mycket med att nå ut med snabb, kort och lättförståelig information till 
allmänheten, främst genom deras hemsida och sociala medier.  
 
”Men mycket handlar om våra sociala medier kanaler, skicka ut information till våra 
supporters.” (Intervjuperson Greenpeace Sverige, 2017). 

För att påverka politiker och lagstiftning arbetar även organisation, enligt intervjupersonen, med 
lobbyverksamhet och opinionsbildning. Intervjupersonen berättar även i intervjun att 
organisationen också tar fram förslag till politiker angående åtgärder. 

”Greenpeace arbetar världen över för att påverka beslutsfattare…” (Greenpeace Sverige, 2016).  

 
9.4.3 Världsnaturfonden WWF 
För att förändra och påverka industrin och politikerna så försöker Världsnaturfonden WWF att 
väcka uppmärksamhet hos dessa aktörer. Detta gör organisationen bland annat genom att svara 
på remisser med rekommendationer om åtgärdsplan samt genom att, tillsammans med 
forskarinstitutioner, skriva rapporter.  

”Vi är inte så mycket aktivistbaserat som andra miljöorganisationer, vi är mer inne i 
korridorerna hos politikerna och påverkar där.” (Intervjuperson Världsnaturfonden WWF, 
2017).  

I intervjun framkom det även att organisationen har flera olika kampanjer kring olika miljöfrågor 
för att väcka uppmärksamhet hos allmänheten. Dessa kampanjer utformar organisationen på 
olika sätt, de kan till exempel innehålla kortfilmer, berättelser, artiklar på sociala medier eller 
podcasts. Vid arbetet med kampanjerna och spridning av informationen använder sig främst 
organisationen av sina sociala medier för att nå ut till allmänheten och skapa uppmärksamhet 
kring frågan samt kring organisationens arbete med den. Världsnaturfonden WWF samarbetar 
och ger även stöd till andra miljöorganisationer. Inom plastfrågan sker detta samarbete med till 
exempel Håll Sverige rent.  

9.4.4 Jämförelse 
I detta avsnitt kommer en jämförelse mellan de tre miljöorganisationernas, 
Naturskyddsföreningen, Greenpeace Sverige samt Världsnaturfonden WWF, arbetssätt gällande 
plastfrågan. Jämförelsen sker både gällande organisationernas likheter och skillnader i deras 
arbetssätt. 
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Arbetssätten som de tre organisationerna använder sig av skiljer sig åt till viss del men har även 
flera likheter. Alla de tre organisationerna vill uppmärksamma plastfrågan bland allmänheten och 
detta gör de främst genom kampanjer av olika slag. Enligt Pinar (2012) har miljöorganisationer 
under åren haft flera framgångsrika kampanjer som har nått det mål som kampanjen syftade till. 
Detta har då visats vara ett framgångsrikt arbetssätt (Pinar, 2013). För de tre 
miljöorganisationerna är sociala medier en viktig faktor i detta. De sociala medierna använder 
organisationerna främst till att sprida kort och lättförestålig information till allmänheten. Sociala 
medier har visats ha ett stort inflytande på allmänheten och i samhället och är ett vanligt, 
tillsammans med media, arbetssätt för organisationer när de vill sprida information och 
kampanjer (Khondker, 2015). Genom denna användning av sociala medier vill alla tre 
organisationer skapa opinion i samhället som sedan kan påverka politikerna och industrierna, på 
både nationella och EU-nivå. Även Boström (2000) skriver i sin artikel att detta är en strategi 
som samtliga av dessa tre organisationer använder sig av för att påverka politiker.  

För att påverka politiken arbetar även samtliga organisationer med att föra dialoger med 
politikerna samt med att ta fram och presentera förslag på åtgärder. Dessa tre organisationer har 
dock olika traditioner gällande hur de samarbetar med politikerna (Boström, 2000). Enligt 
Boström (2000) så arbetar Greenpeace Sverige och Världsnaturfonden WWF med enbart 
specifika miljöfrågor medan Naturskyddsföreningen även arbetar med att se över den 
fullständiga miljöpolitiken hos samtliga partier. Alla de tre organisationerna har även samarbeten 
med andra organisationer, både på nationell och internationell nivå. Enligt Richards och Heard 
(2005) anses samarbeten mellan olika miljöorganisationer viktigt för att lättare kunna påverka 
politiken och lagstiftningen på den internationella nivån. Greenpeace Sverige och 
Världsnaturfonden WWF är båda internationella organisationer som har samarbeten med 
organisationernas olika kontor världen över. Enligt intervjuerna med Greenpeace Sverige och 
Världsnaturfonden WWF gör detta även att organisationerna kan dela upp arbetet med olika 
miljöfrågor. Med detta menas till exempel att plastfrågan kan arbetas med av organisationerna 
men främst i andra länder, på deras andra kontor, och inte i lika stor utsträckning i Sverige. Inom 
till exempel Greenpeace arbetar man för tillfället främst med plastfrågan i England.  

För att sprida information till allmänheten och till politiker så arbetar Naturskyddsföreningen på 
ett sätt som skiljer sig till viss del från de två andra organisationerna. Naturskyddsföreningen 
använder sig av sociala medier och kort information, som de andra två organisationerna, men 
skriver även mera omfattande rapporter. För att påverka främst politiker och industrier använder 
sig även Greenpeace av aktioner, där aktivister protesterar och använder sig av civil olydnad, 
samt så utför organisationen lobbyverksamhet. Dessa arbetssätt använder sig miljöorganisationer 
av för att sätta tryck på politikerna och industrin. Enligt forskning har dessa arbetssätt även visat 
sig vara effektiva. (Rietig, 2016). Både Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF 
använder sig inte av dessa metoder i deras arbete med att påverka politiker och industrierna. 
Greenpeace Sverige skiljer sig även åt från de andra två organisationerna då de utför egen 
forskning, organisationen använder dock även andras forskning för att stödja sin egen.  

Samtliga miljöorganisationer anser att deras arbetssätt är framgångsrika och att de får bra gehör 
från både allmänheten, politiker och industrin. Under miljöorganisationernas framväxt så har 
politiker runt om i världen börjat uppmärksamma miljö- och klimatfrågorna mer och mer 
(McDonald, 2016). Miljöorganisationers kampanjer har även ett flertal gånger visats vara 
uppmärksammade och framgångsrika (Pinar, 2012). Detta visar på att miljöorganisationernas 
arbetssätt är framgångsrika och ger resultat trots deras olika utformningar.  
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10. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet från studien gällande de tre miljöorganisationerna 
Naturskyddsföreningen, Greenpeace Sverige och Världsnaturfonden WWF. 

Hur mycket de olika organisationerna arbetar med just plastfrågan kan till viss del ha att göra 
med om det är en nationell eller internationell organisation. De två internationella 
organisationerna, Greenpeace och WWF, har flera kontor i olika länder världen över och kan 
därigenom dela upp arbetsområdena med de olika miljöfrågorna. Detta kan göra att alla 
nationella avdelningar i organisationen huvudsakligen inte arbetar med samma frågor. Det sker 
dock ett stort samarbete mellan organisationernas kontor i de olika länderna.  

Samtliga av de tre organisationerna har liknande synsätt på problematiken med plast, de ser på 
användningen och nedskräpningen som ett stort problem. Men de har olika strategier och 
perspektiv kring hur de hanterar frågan. De olika perspektiven som organisationerna har kring 
plastfrågan kan bero på deras olika traditioner samt inriktningar inom organisationen. Deras 
olika perspektiv kan även leda till att de tillsammans täcker ett större område och inte 
konkurrerar lika mycket med varandra. Den organisationen som främst skiljer sig från de två 
övriga i strategi och arbetssätt är Greenpeace Sverige. Greenpeace är en mer aggressiv 
organisation som är ute efter snabba resultat genom bland annat aktioner mot företag. Detta 
arbetssätt skiljer sig åt från Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWFs arbetssätt. 
Dessa två organisationer arbetar på ett mer stillsamt sätt där de för dialoger och tar fram förslag 
till politikerna och industrierna. Alla tre organisationer har samma mål, att påverka och förändra 
lagstiftningen och industriernas arbete, men deras tillvägagångssätt är ibland olika. Trots att 
organisationernas arbetssätt skiljer sig åt så har flera av deras kampanjer gällande andra 
miljöfrågor visats vara framgångsrika, detta anser både organisationerna själva samt Pinar 
(2012). Detta kan möjligtvis bero på att dessa tre organisationer redan är tre etablerade 
organisationer som många känner till och detta kan då betyda att de har en relativt stor plattform 
redan. Att organisationerna är etablerad och har stora plattformar kan göra det lättare för 
organisationerna att sprida information och få större uppmärksamhet från både allmänheten och 
politiker.  

En skillnad som kommer fram under analysen och intervjuerna är de olika utformningarna och 
resurserna som de internationella organisationerna har i jämförelse med den nationella. 
Naturskyddsföreningen, den nationella organisationen, är en medlemsorganisation där 
medlemmarna är med och bestämmer till viss del hur organisationens arbete ska se ut. 
Greenpeace och WWF, de två internationella organisationerna, är organisationer där personer ger 
stöd till organisationen, exempelvis genom att vara fadder inom en viss miljö- eller djurfråga 
eller genom att skänka pengar. Inom de internationella organisationerna styr ledningen inom 
organisation hur deras arbete ska se ut och vilka frågor som organisationen ska fokusera på. De 
internationella organisationerna har även mer resurser då de får stöd av ett större antal 
människor, detta är mest troligt på grund av att de får stöd av människor världen över medan 
Naturskyddsföreningen endast får stöd av sina medlemmar i Sverige.  

Trots att Naturskyddsföreningen enbart är en nationell organisation så kan organisationen 
påverka på den internationella nivån främst genom deras globala samarbeten med andra 
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miljöorganisationer. Men även genom deras samarbeten med de svenska politikerna och 
partierna. 

Något som samtliga organisationer var överens om gällande plastfrågan var att det finns 
kunskapsluckor som bör fyllas. Kunskapsluckorna som organisationerna har identifierat finns 
både bland forskarvärlden samt bland allmänheten och politikerna. Detta kan vara en del av 
anledningen till varför lagstiftningen inte anses tillräcklig samt till den ökande användningen och 
nedskräpningen av plastprodukter. En anledning till de stora kunskapsluckorna kan vara att just 
plastfrågan är en relativt ny uppmärksammad fråga som inte många organisationer har arbetat 
med tidigare. Detta kan göra att det finns kunskapsluckor bland allmänheten då det tidigare inte 
har spridits så mycket information kring just denna fråga. En annan anledning som kan finnas till 
varför dessa kunskapsluckor finns inom forskarvärlden är att det finns ett stort antal olika 
kemiska ämnen som kan tillsättas till plastprodukter av olika anledningar. Det är även vanligt att 
plastprodukter inte enbart innehåller ett utan flera ämnen samtidigt vilket gör att det är flera 
faktorer som det måste finnas kunskap om, men även hur dessa ämnen reagerar tillsammans och 
med omgivningen. Denna cocktailexponering, exponeringen av flera olika faktorer eller ämnen 
samtidigt, gör att området blir relativt komplext och detta kan försvåra forskningen och 
framtagningen av kunskap inom området. Dessa kunskapsluckor, både inom forskarvärlden samt 
hos allmänheten och politiker, ses som ett stort problem och är något som man behöver göra 
något åt innan plastproblematiken har blivit för stor. 

Som intervjupersonen från Greenpeace Sverige nämner så stödjer plastindustrin och 
konsumtionen av plast oljeindustrin, då plast är gjord av olja. Detta innebär att om plastindustrin 
och konsumtionen av plast fortsätter som den ser ut just nu så kommer man fortsätta vara 
beroende av oljan. Om man skulle hitta andra alternativ till plast, inte använda olja, skulle 
eventuellt oljeanvändningen även minska. Detta skulle kunna leda till en mindre påfrestning på 
miljön och klimatet. Men då man för tillfället är beroende av plastmaterial i samhället och ännu 
inte har hittat något alternativ så kommer plastindustrin fortsätta stötta oljeindustrin och 
användningen av olja. Då användningen av plast ökar kommer även användningen av olja att 
öka. Detta leder till att miljön och klimatet kommer fortsätta att påverkas negativt av 
plastindustrin genom flera faktorer, både av plasten och dess kemikalier samt av 
oljeanvändningen. 

Miljöorganisationer kan inom detta område bidra med att påverka och göra förändringar. 
Organisationerna arbetar för att uppmärksamma och påverka allmänheten, politiker och 
industrier till att göra bättre val och därigenom hjälpa miljön. Miljöorganisationer är väldigt 
viktiga aktörer inom arbetet med miljöfrågor. På grund av detta är det väldigt viktigt att 
miljöorganisationer arbetar aktivt med just plastfrågan då denna fråga har visats vara ett stort 
problem som påverkar både människor, djur och naturen negativt.  

 

11. Slutsatser  
Naturskyddsföreningen, Greenpeace Sverige och Världsnaturfonden WWF ser på användningen 
och nedskräpningen av plast som ett stort problem för ekosystemet, djuren och människan. De 
tre miljöorganisationernas perspektiv kring plastfrågan skiljer sig åt. Naturskyddsföreningen ser 
på plastfrågan främst ur ett perspektiv där fokusen finns på de negativa effekterna som plast och 
plastkemikalierna bidrar med till människors hälsa, med främst ett perspektiv på barns hälsa. 
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Greenpeace Sverige ser på plastfrågan ur ett perspektiv där fokusen finns på både de farliga 
effekterna som plasten och plastkemikalierna bidrar med till människors hälsa men även på dess 
negativa effekter på havens ekosystem och de marina djurarterna. Världsnaturfonden WWF ser 
på plastfrågan ur ett perspektiv där fokusen finns på de negativa effekterna plasten och 
plastkemikalierna ger på havens ekosystem och de marina djurarterna.  

Samtliga av de tre miljöorganisationerna, både de internationella och den nationella, arbetar med 
att påverka politiker och industrierna, både på nationell och internationell nivå. Detta sker av 
samtliga organisationer genom kampanjer, ta fram underlag till politiker samt genom att föra 
dialoger med politiker. Den organisationen som främst skiljer sig i arbetssätt från de övriga är 
Greenpeace Sverige. Greenpeace använder sig även av aktioner, protester och demonstrationer 
främst mot företag. Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF är inte aktivistbaserade 
organisationer och använder sig inte av dessa arbetssätt. 

En tydlig skillnad mellan de internationella organisationerna och den nationella organisationen är 
deras utformning och deras resurser. De internationella organisationerna har större resurser 
genom att de får stöd av människor runt om i hela världen, medan den nationell enbart får stöd 
av sina medlemmar i Sverige.  

Det som samtliga av dessa tre organisationer strävar efter och vill uppnå är en ändrad lagstiftning 
där politikerna och industrierna tar ett större ansvar gällande plastproblematiken. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Mall för mail till intervjupersoner 

"Hej!  

Vi är två studenter på Miljövetarprogrammet på Linköpings universitet som för tillfället håller 
på att skriva våran kandidatuppsats. Denna uppsats handlar om Miljöorganisationers arbete 
med den aktuella problematiken kring användning och nedskräpning av plaster.  

Vi undrar då om du skulle ha möjlighet att ställa upp på en intervju med oss? Detta skulle vara 
en telefonintervju på max 1 timme där vi vill veta hur ni inom eran organisation ser på samt 
arbetar med problematiken kring plast.  

Vi hoppas att höra från dig, om du ej skulle ha möjlighet för detta får du väldigt gärna tipsa oss 
om andra kompetenta personer inom eran organisation." 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

Till en början kommer vi att presentera oss och syftet med intervjun samt studien. 
Intervjupersonerna kommer att vara delvis anonyma i uppsatsen, med det menar vi att 
intervjupersonerna kommer att benämnas med enbart deras yrkesroll inom organisationen. Vi har 
valt att ha en semistrukturerad intervju för att få fram intervjupersonernas egna perspektiv och 
minska risken att vi påverkar svaren. Då frågorna är öppna kommer eventuella följdfrågor och 
kontrollfrågor att ställas.  

Inledande frågor 

1. Denna intervju kommer att spelas in för att underlätta efterarbetet med intervjun, är detta 
okej för dig? 
  

2. Vi skulle gärna vilja använda oss av din yrkesroll istället för ditt namn i vår uppsats, är 
det okej för dig ?  
 

3. Kan du berätta lite kort om er organisation? 

Huvudfrågor 

4. Hur ser ni inom eran organisation på användningen och nedskräpningen av plast?   
 

5. Är frågan om plast en prioriterad fråga inom eran organisation?  
 

6. Vad har er organisation för målsättningar med ert arbete kring plast? 
  

7. Hur arbetar er organisation med att nå er målsättning? 
 

8. Har ni några konkreta exempel på hur ni arbetar med att sprida information om plast till 
olika grupper inom samhället?  
  

9. Vad för typ av underlag använder ni inom er organisation vid erat arbete kring plast? 
 

10.  Hos vilka i samhället vill ni se förändring gällande plast användningen och 
nedskräpningen, t.ex. hos allmänheten, politiker, verksamheter etc.?  
 

11. Anser ni inom er organisation att ni arbetar för att påverka på den politiska nivån, 
politiska beslut, gällande problematiken kring plast?  
  

12. Hur ser er organisation på plasten i framtiden? Kommer ni fortsätta arbete med detta? 
Vad vill ni ha uppnått i framtiden? 

Avslutande frågor 

13. Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 
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14. Är det okej om vi hör av oss ifall det kommer upp någon mer fråga? 
  

15. Har ni några kampanjer eller liknande gällande ert arbete med plast som vi skulle kunna 
få ta del av och använda i vår uppsats? Avsluta med ett tack för att du ville delta 

 

 

  


