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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till Veronica Brodén Gyberg som har funnits som stöd och väglett 

oss under hela examensarbetet. 

Abstract 

The aim of this paper is to analyze the debate about consumption of plastic carrier bags in 

Swedish press media, between the years 2013-2018. To achieve the purpose and seek 

answers to our research questions, we start from social constructionism and discourse theory. 

As a method of analysis, Fairclough's critical discourse analysis and its analytical tools are 

used to approach the empirical material. The results of the study show that there are five 

major action proposals and argument lines that are emphasized in the debate. These are 

identified as; reuse, recycling, taxes and fees, alternative materials and prohibitions. The 

result also shows that there are four different discourses that make up the discourse scheme in 

the debate about plastic carriers. These are identified as; the consumer discourse, the political 

discourse, the innovative discourse and the traditional discourse where the two former are 

considered to dominate the debate. 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att analysera debatten kring konsumtionen och förbrukningen av 

plastbärkassar i svensk tryckt press mellan åren 2013–2018. För att uppnå syftet och söka 

svar på våra forskningsfrågor utgår vi från socialkonstruktionism samt diskursteori. Som 

metod för analysen appliceras Faircloughs kritiska diskursanalys och dess analytiska verktyg 

för att närma oss det empiriska materialet. Resultatet av studien visar att det finns fem större 

åtgärdsförslag och argumentationslinjer som lyfts fram i debatten. Dessa är identifierade som; 

återanvändning, återvinning, skatter och avgifter, alternativa material och förbud. Resultatet 

visar också att det finns fyra olika diskurser som utgör diskursordningen i debatten om 

plastbärkassar. Dessa är identifierade som; konsumentdiskursen, den politiska diskursen, den 

innovativa diskursen och den traditionella diskursen där de två först nämnda anses dominera 

debatten. 
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Inledning 
Plast är ett material som blir allt vanligare i våra samhällen. Den globala produktionen av 

tillverkad plast ökar för varje år och medför därför en ökad mängd plastavfall som når ut till 

våra miljöer och hav. Den plast som har identifierats som en stor källa till marin nedskräpning 

och fått mest uppmärksamhet är plastbärkassar. År 2010 var det beräknat att varje EU-

medborgare i snitt använder cirka 198 plastbärkassar per år vilket innebär en total förbrukning 

av cirka 98 miljarder plastbärkassar (Steensgaard et al, 2017). I takt med att begreppet hållbar 

utveckling fått ett starkare fäste globalt har det lett till att vi i högre grad börjat ifrågasätta vårt 

beteende för vad vi producerar samt hur vi distribuerar och konsumerar. Kortfattat innebär 

definitionen av hållbar utveckling att möta dagens behov utan att hindra framtida generationers 

behov. Begreppet hållbar utveckling har på så vis fått oss att fundera över vår konsumtion av 

saker och ting, däribland konsumtionen av plastbärkassar (Yacoumis, 2016). Problematiken 

bottnar i att plastbärkassar konsumeras i enorma mängder där endast bråkdelar återvinns och 

återanvänds. Resterande förbrukade plastpåsar hamnar i deponier eller släpps ut till miljön där 

långa nedbrytningstider väntar. Plastpåsen bryts då inte ned biologiskt, utan smulas istället ned 

till mindre och mindre delar som konsumeras av exempelvis fiskar som vi sedan serverar på 

våra tallrikar. Utöver detta krävs olja för att producera plastpåsar, vilket i sin tur bidrar till 

klimatförändringar (Clapp & Swanston, 2009). Enligt Clapp & Swanston (2009) har de 

problemen som plastbärkassar ger upphov till, gjort att en mer negativ inställning mot 

konsumtionen av plastkassar växt fram på globala skala. Detta har resulterat i att länder börjat 

införa olika typer av restriktioner kring konsumtionen av plast och det har då skapats en så 

kallad anti-plastnorm (Clapp & Swanston, 2009). Media utgör därför en viktig och avgörande 

roll när det kommer till att informera allmänheten om aktuella problem och forma allmänhetens 

förståelse av problemet. Även om det som skrivs i media avser att framställa objektiva 

sanningar finns det en risk att media endast reflekterar och legitimerar dominerande diskurser 

(Yacomis, 2016) Trots den problematik som uppstår på grund av människans konsumtion av 

plast finns det delade meningar kring hur plast uppfattas som konsumtionsvara. Den debatt som 

förts i Sverige handlar om vilka åtgärder som bör implementeras för att stoppa spridningen av 

plast och där framförallt plastpåsar står i centrum. Debattens fokus har därför varit hur 

konsumenternas konsumtion av plastkassar vid utcheckning i affärer kan minskas och vilka 

konsekvenser det på längre sikt kan leda till.  

 



4 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att analysera debatten om konsumtionen av plastbärkassar utifrån 

ett urval av svensk tryckt press mellan åren 2013 och 2018. Vårt mål är att identifiera de olika 

diskurserna som speglas i denna debatt samt blottlägga hur deras utsagor framställs som mer 

“sanna” än andra och på vilka grunder. För att uppnå syftet har vi guidats av följande 

forskningsfrågor: 

• Hur definierar författarna problemet? 

• Vilka lösningar argumenteras det för? 

• Vilka diskurser kan identifieras? 
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Bakgrund och tidigare forskning 
Plastkonsumtionen 
Plastkonsumtionen i europeiska länder uppskattas ligga omkring 100 kg per person och år, och 

har flera användningsområden. Det används i byggnationer, transporter, möbler, elektronik och 

förpackningar för att nämna några. Nära en tredjedel av plastproduktionen används för 

ändamålet förpackningar vilket innebär tillverkning av bärkassar, flaskor, folie, påsar och 

plastlådor (Mulder, 1998). Varför plast idag används till förpackningar är flera, dels handlar 

det om logistiska skäl; plast väger flera gånger mindre än många andra material vilket minskar 

logistiska kostnader. En annan anledning är att plastförpackningar är luft- och vattentäta vilket 

bidrar till längre hållbarhetsdatum för olika matvaror. Det finns delade uppfattningar om vilken 

miljöbelastning plastprodukter har. Å ena sidan anser många människor att plastprodukter inte 

är miljövänliga och ett slöseri av resurser. Å andra sidan finns det många som anser att 

plastprodukter är miljövänliga eftersom produkterna sparar energi och resurser vid transport, 

tillverkning och lagring. Debatten om plasten ska vara eller icke vara är komplex och får olika 

utfall utifrån vilka tidsaspekter det talas om, det vill säga kortsiktigt kontra långsiktigt (Mulder, 

1998). 

Förbrukning av plast består av två kostnader, den första är anskaffningsvärdet, detta inkluderar 

kostnaden för produktion och transport. Den andra kostnaden är den negativa externa effekten 

på miljön på grund av bortskaffande av plast (Haoran, 2011). 

Många länder runt om i världen agerar och genomför policyer för engångsbruk av plastartiklar 

som plastpåse på nationell nivå eller i deras städer. Motivationen för denna åtgärd är främst att 

minska mängden avfall men också för att minska föroreningar från plastproduktion (Haoran, 

2011). Åtgärdspunkten skiljer sig mellan länder, förslagen varierar mellan att förbjuda 

plastpåsar till alla plastprodukter för engångsbruk. 

Plastpåsar, med fördelarna med att vara lätta, starka, vattentäta och till synes i princip gratis, 

har varit förekommande i många länder i flera årtionden. Även om plastpåsar har 

tillhandahållits till nästan ingen kostnad för konsumenten, men de har inte varit utan kostnad 

på andra områden (Haoran, 2011). De två metoderna för reglering av plast som ses bland annat 

Danmark och Bangladesh, verkar vara de vanligaste när man genomför policyer för att minska 

användningen av plast. Där länderna har beskattat och begränsat försäljningen av plastartiklar 

till stor utsträckning, men det finns också ett brett fokus på återvinning i många länder. Detta 

exemplifieras i lagstiftningsförslaget från Europeiska Unionen. I maj 2018 lade Europeiska 
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Unionen fram en åtgärd mot användningen av engångsartiklar av plast. Detta initiativ omfattar 

de tio mest påträffade plastartiklarna samt fiskeredskap som tillsammans representerar cirka 

70 % av de marina plastföroreningarna (Europeiska kommissionen, 2018). 

Plastens egenskap gör att den har en lång nedbrytningstid och för med sig toxiska eller andra 

skadliga effekter. På grund av den långa nedbrytningstiden ackumuleras plastavfallet varje år 

vilket leder till att plastavfallet hela tiden ökar och påverkar arter som lever in den marina 

miljön. Flera faktorer har lett till den nuvarande situationen, bland annat är plast lättillgängligt 

och flera produkter skapas med hjälp av materialet. Dessutom finns det inte tillräckligt med 

incitament eller infrastruktur för att säkerställa en korrekt insamling och behandling av avfallet. 

(Europeiska kommissionen, 2018). 

Strategiska åtgärder 
Plastpåsar är av bekvämlighetsskäl väldigt lätt för konsumenter att använda sig av under sin 

shoppingrunda. Men det bidrar till stora problem för miljön och kommuner som försöker hålla 

sina gator och vattendrag fria från plast och andra sopor. Plastpåsar är inte bara kostsamt för 

miljön utan kostar också kommuner miljontals kronor för återvinning och deponikostnader 

(Taylor & Villas-Boas, 2016). Både dom miljömässiga och ekonomiska kostnaderna för 

samhället har gjort det alltmer populärt med policys för att minska användning av plast och det 

med stor framgång. Alternativet för konsumenten är vanligtvis tygpåsar eller papperspåsar.  

Det finns idag en diskurs i media där det ligger särskilt fokus på att uppmana folk till att göra 

gröna val enligt (Karmarkar & Bollinger, 2015). Ett exempel på det är uppmuntran till att 

använda återanvändningsbara bärkassar. Lokala samt nationella regeringar har vidtagit 

åtgärder för att förbjuda handeln av engångspåsar eller att kräva att företag tar betalt för att ge 

dem ut (Karmarkar & Bollinger, 2015). Detta är en företeelse som länge existerat i Sveriges 

matbutiker, men inte förens 2017 kommit att bli en allmän norm för all typ av detaljhandel till 

följd av ett EU-direktiv.  

Wagner (2017) har undersökt effekten av olika strategier som beslutsfattare kan införa för att 

reducera eller helt eliminera konsumtionen av plastpåsar. Wagner har i sin studie valt att 

undersöka effekten av strategiska åtgärder som förbud, skatter, design, utbildning och 

återvinning av plastpåsar. Att införa ett förbud mot försäljning och användning av plastpåsar 

är ett effektivt tillvägagångssätt för att reducera förbrukningen av plastpåsar. Det eftersom 

återförsäljare inte längre får erbjuda ett sådant alternativ till konsumenter vilket reducerar 

konsumenternas tillgång till plastpåsar. En negativ effekt är att försäljningen av soppåsar av 
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plast kommer att öka då bärkassar av plast inte lägre kan användas för att förvara avfall Wagner 

(2017). En annan negativ effekt av förbudet är att bärkassar av papper, tyg eller annat material 

oavsiktligt kommer att öka genom införandet av förbudet för att ersätta plastkassen. I San 

Francisco medförde förbudet av plastkassar till att förbrukningen av papperskassar ökade med 

nära tio gånger än tidigare. I staten Maine som också införde ett förbud, ersattes nästan all 

förbrukning av plastkassar med papperskassar. Vid införandet av skatter eller andra avgifter 

som ökar kostnaden vid köp av plastkassar ger det den positiva effekten att konsumtionen 

minskar då värdet per plastkasse ökar, vilket i sin tur leder till att andelen plastkassar som 

återanvänds ökar. Som ett praktiskt exempel valde Irland år 2002 att införa en avgift vid köp 

av plastkassar vilket ledde till en minskning av plastkassar med cirka 90 procent (Wagner, 

2017). Irlands departement för Kommunikation, Klimatåtgärder och Miljö skriver att syftet 

med avgiften var att förändra konsumentbeteendet och istället för att vid varje köptillfälle köpa 

en ny plastkasse finns nu ett alternativ för medborgarna att investera i återanvändningsbara 

bärkassar (Department of Communications, Climate Action & Environment, uå). Den mer 

negativa effekten av att införa en skatt eller avgift på plastkassar är att många människor inte 

är för att införa åtgärder som medför förhöjda kostnader för en själv (Wagner, 2017). 

En annan strategi är att upprätta regler för att definiera olika typer av bärkassar, de som får ges 

ut gratis och de bärkassar som omfattas av kostnader eller är av miljövänligare material eller 

tillverkning. Wagner (2017) menar på att denna åtgärd inte nödvändigtvis minskar den 

konsumtion av bärkassar som pågår, utan att åtgärden istället har en effekt på att minska 

bärkassarnas påverkan på miljön.  Det genom att bland annat införa krav på bärkassens 

slitagekapacitet genom att öka tjockleken av bärkassen eller att återanvändningsbara bärkassar 

ska tåla tvätt för att kunna återanvändas flera gånger. Även om åtgärden indirekt kan bidra till 

att fler återvinner plastkassar är denna åtgärd väldigt svår att implementera och därefter 

säkerställa efterlevnaden av åtgärden. Istället för att använda administrativa strategier går det 

också att använda kommunikativa strategier. Kommunikativa strategier syftar till att utbilda 

konsumenter om exempelvis plastkassens miljöpåverkan för att öka andelen plastkassar som 

återanvänds och återvinns. Fördelen med denna strategi är att den gör konsumenten medveten 

om vilken effekt engångskassar har på miljön och ger konsumenten ett fritt val. Nackdelen är 

att det fria valet leder till att det nuvarande konsumtionsmönstret inte förändras påtagligt. En 

annan vanlig strategi för att minska nedskräpning och öka återvinningen av plastpåsar är att 

införa ett retursystem. I ett sådant system måste återförsäljare som erbjuder engångskassar 

också erbjuda konsumenten ett enkelt sätt att returnera den köpta plastpåsen (Wagner, 2017). 
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Medias roll 
Miljöfrågan diskuteras i många forum, de viktigaste forumen för allmänhetens förståelse kring 

miljöfrågor kommer ifrån medierna samt den offentliga kommunikationen. Brett definierat så 

är media och offentlig kommunikation den största källan av information när det kommer till 

kännedom om miljöfrågor och problematiken inom frågorna (Hansen, 2011). Detta är såklart 

inte sant för alla, men en stor majoritet får sin information via dessa källor. Detta gäller inte 

bara för vår tro och kunskap om de miljöaspekter som betraktas som problem eller problem för 

offentlig och politisk angelägenhet, men sträcker sig mycket djupare i hur vi – som individer, 

kulturer och samhällen uppfattar, värdera och relatera till vår miljö. Massmedia har en roll i 

hur "miljön” definieras som ett begrepp och domän samt hur miljöfrågor förs i offentligheten. 

Diskursiva metoder är centrala komponenter i hur frågor är retoriskt konstruerade och 

"inramade" och hur dom i sin tur förmedlar särskilda budskap samt hur gränser ställs för allmän 

förståelse och allmän tolkning (Hansen, 2011). Kritisk diskursanalys har visat sig vara särskilt 

produktiv för att avslöja betydelsen av medieinnehåll och annan offentlig kommunikation om 

miljön, men är samtidigt ett väldigt underforskat område (Hansen, 2011). Detta beror främst 

på den komplexa kommunikativa dynamiken som är svår att redogöraför i sin helhet, med den 

tillgängliga forskningen så som läget ser ut idag. Diskursiva metoder är centrala komponenter 

i hur frågor är retoriskt konstruerade och "inramade" och hur dom i sin tur förmedlar särskilda 

budskap samt hur gränser ställs för allmän förståelse och allmän tolkning. Så vilka 

konsekvenser har texter på det diskursiva fältet i sin helhet? Finns det ett samband mellan 

media diskursen om plastpåsar och sociala samt politiska problemföreställningar? Annabella 

Carvalho (2008) menar att det i vissa fall går att se hur en diskurs inom media har format den 

sociala praktiken samt hur politisk problemföreställning har formats, i andra fall kan det vara 

svårt att göra den skildringen. Det kan lika gärna vara tvärtom där exempelvis företag eller 

politiken formar den sociala praktiken. Detta handlar om hegemoni inom diskursen, alltså vem 

som har den ledande ställningen (Carvalho, 2008). Då vi endast analyserat debattartiklar 

gällande plastpåsar är det svårt att fastställa vem som har den ledande positionen inom 

diskursen på nationell nivå. Därför kommer vi istället fokusera debattartiklarnas roll i den 

diskursiva kampen genom att besvara frågorna som vi syftar till i denna uppsats.  
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Empiriskt material och avgränsningar 
Det empiriska materialet för studien har begränsats till debattartiklar som publicerats i svensk 

storstadspress för att vi menar på att debattartiklar innehåller en mer vinklad argumentation än 

andra typer av skrifter, vilket lättare synliggör diskurserna. Tidsramen för denna studie sträcker 

sig från år 2013–2018. Vi har valt att avgränsa oss till dessa år eftersom debatten har varit som 

mest figurativ inom media, då större delen av artiklarna publicerats mellan dessa år. Artiklarna 

som vi använder är till stor del från tidningar som når ut till en bredare publik. Vi har alltså valt 

att fokusera på nationell tryckpress snarare än lokal för att fånga delar av den nationella 

debatten. De tidningar som vi har valt att inkludera i denna studie är totalt sex utgivare och är 

följande: Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgsposten, Sydsvenskan 

och Expressen. För att inhämta det empiriska materialet har vi valt att använda databasen 

Mediaarkivet och sökmotorn Retriever genom LiU:s elektroniska bibliotek. Det insamlande 

materialet består således av (4) artiklar från Aftonbladet, (1) från Svenska Dagbladet, (2) från 

Dagens Nyheter, (1) från Göteborgsposten, (5) från Sydsvenskan och (3) från Expressen. Med 

andra ord handlar det om totalt 16 artiklar från sex olika tidningar. Resultatet av det insamlade 

material går att se i Tabell 1. Där har vi sorterat artiklarna efter publiceringsdatum och skrivit 

ut vilken tidning den är publicerad i samt vilken dess titel är och författarroller 

Tabell 1. En översikt om det insamlade materialet för studien. 

 

￼ 

För att hitta dessa artiklar har vi använt oss av sökorden: “Plastpås* debatt”, “Plastbär* 

debatt” och “Plastkass* debatt”. Detta för att inte utesluta och missa olika böjningar, som 

exempel har “Plastbär* debatt” givit oss träffar för både “Plastbärpåse/ar/na” eller 

“Plastbärkasse/ar”. Sökordet “debatt” har använts för att fånga artiklarna som publicerats som 

en debattartikel och har därför försökt utesluta andra typer av artiklar. 
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Teori 
I detta avsnitt går vi igenom de olika angreppssätten och teorier vi har valt att förhålla oss till i 

denna uppsats. De två teoretiska perspektiven; socialkonstruktionism samt diskursteori som vi 

förhåller oss till. Dessa teorier är inom diskursanalytiska studier användbara för att belysa 

diskurs, kunskap och maktförhållanden och inom det diskursiva område som uppsatsen bygger 

på. Teorierna handlar om att göra vissa antaganden samt identifiera olika epistemologiska 

ställningstaganden inom den sociala praktiken. Dessa antaganden kommer vi att redogöra för 

nedan.  

Socialkonstruktionism 
För att besvara våra frågor har vi i denna studie valt att utgå från teorin om 

socialkonstruktionism och vi tillämpar därför ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Enligt 

Vivien Burr (2015) grundar sig socialkonstruktionism i och bygger på fyra viktiga antaganden. 

För det första handlar det om att inta ett kritiskt ställningstagande mot den kunskap och 

förståelse som tas förgivet om vår värld och oss själva. Genom detta förhållningssätt utmanar 

vi synen på att kunskap endast skapas av objektiva och opartiska observationer. 

Socialkonstruktismen bjuder därför in oss till att vara evigt misstänksam mot hur världen verkar 

vara. För det andra handlar det om antagandet att förståelse skapas utifrån historia och kultur. 

Den förståelsen en har för hur världen uppfattas vara, beror på vart i världen en lever och i 

vilken era. Det betyder att det inte endast finns ett sant och riktigt sätt att förstå vår värld på 

och den förståelsen behöver inte nödvändigtvis vara bättre eller närmare sanningen än en annan 

aspekt. Det tredje antagandet är att kunskap upprätthålls genom sociala processer, att 

människor skapar kunskap genom dagliga interaktioner mellan varandra. Genom interaktioner 

konstrueras olika sanningar om vår värld utifrån hur en talar och skriver, inte utifrån 

objektivitet. Det fjärde och sista antagandet är att kunskap och sociala handling är 

sammankopplade. Det betyder att den dominerande sanningen kan stänga ut andra alternativ 

att se världen och vilka sociala konsekvenser det leder till. Konstruktionen av vår värld handlar 

om maktrelationer och har således betydelse för vad som vad som bör göras och vad som är 

acceptabelt att göra. Denna process är aldrig helt statisk, något som idag ses som “det sanna” 

har möjlighet att förändras i framtiden (Burr, 2015).  

Socialkonstruktionism ger därmed oss som författare ett angreppsätt till det empiriska 

materialet som är mer fördomsfri och öppen, fastän vi aldrig kommer kunna bli helt ofärgade. 

Istället för att allt är svart eller vit, ger dessa fyra antaganden oss möjligheten att kritiskt 

analysera materialet på ett mer nyanserat sätt. Med Socialkonstruktionismen får vi i denna 
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uppsats de kritiska elementen som behövs för att identifiera hur vissa utsagor framställs som 

mer “sanna” än andra. 

Diskursteori 
Ernesto Laclau & Chantal Mouffes diskursteori från år 1985 utgår från att sociala fenomen 

aldrig är helt färdiga, utan att det istället oavbrutet pågår en social kamp genom diskurser som 

får sociala konsekvenser. Laclau & Mouffe definierar en diskurs som en fixerad infallsvinkel 

inom ett särskilt ämne som strävar efter att skapa en objektiv sanning. Genom att sträva efter 

en objektiv sanning reduceras andra möjligheter och vidare utesluts andra synsätt (Winther 

Jørgensen et al, 2000). Winther Jørgensen et al (2000) menar att det går att se fenomenet som 

ett fiskenät, där varje knut i nätet utgör en diskurs och där finns en knut (diskurs) som härskar 

genom att stänga ut andra knutar (diskurser) i nätet (Winther Jørgensen et al, 2000) 

Vivien Burr menar på att diskurser gör det möjligt för betraktaren att se kunskap på ett särskilt 

sätt. Om kunskap som förmedlas inom en diskurs kan betraktas som en sanning så för denna 

kunskap med sig en viss typ av makt. Makten kommer från hur kunskapen sedan kan komma 

att omvandlas till agerande i världen. Därför har en person som kan förmedla kunskap inom en 

diskurs en viss typ utav makt, då personen kan påverka agerande via sin kunskap (Burr, 2015). 

Kritisk diskursanalys som metod 
Inom socialkonstruktionismen är diskursanalys en vanlig metod för att närma sig analysen med 

(Winther Jørgensen et al, 2000). För att svara på våra forskningsfrågor har vi i denna uppsats 

valt att använda oss av kritisk diskursanalys. Det finns flera olika diskursanalytiska metoder 

som kan användas för att närma sig analysen, men enligt Winter Jørgensen et al (2000) är 

Norman Faircloughs teori och metod den mest väletablerade utav dessa när det kommer till 

samhälles-, kultur- och kommunikationsstudier (Winther Jørgensen et al, 2000). Vi kommer 

därför utgå från och använda Norman Fairclought´s diskursanalytiska modell för att analysera 

det insamlade empiriska materialet. En illustrerande bild över modellen kan ses i figur 1.  
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Faircloughts tre-dimionella modell för kritisk diskursanalys (Jørgensen, Phillips & Thorell, 

2000)  

Fairclough menar att varje fall av språkbruk i ett kommunikations sammanhang kan delas in i 

tre dimensioner. Modellen som beskriver dom tre dimensionerna kommer i rapporten att 

fungera som ett analytiskt verktyg, dom olika dimensionerna beskriver olika stadier i analysen. 

Modellen läses inifrån och ut, därefter kommer det första steget i analysen handla om att 

analysera textens språkliga särdrag (text). Nästa steg handlar om den diskursiva praktiken, där 

kommer vi analysera processen av produktionen och konsumtionen. Detta menas med hur och 

av vem texten har skapats samt hur texten tolkas eller mottas. Det sista steget handlar om att 

analysera det bredare perspektivet i förhållande till vilket sammanhang kommunikativa 

händelsen tillhör. Detta kallar Fairclough för den sociala praktiken. Vid utförande av analysen 

är det viktigt att ha i åtanke att analys av det lingvistiska innehållet också är en analys av den 

diskursiva praktiken och omvänt enligt Jørgensen och Phillips (2002). Trots detta så är det 

viktigt att hålla dom olika dimensionera separata från varandra vid utförande av analysen. Det 

för att vid analys av diskursiv praktik läggs fokus på hur författaren av texten använder sig av 

redan befintliga diskurser för att skapa sin text och på hur mottagaren använder befintliga 

diskurser för att tolka denna. Vid textanalysen ligger fokus istället på språkbruket som bidrar 

till att skapa diskurser genom att upprätthålla eller ifrågasätta diskursordning på vilket sätt 

författarna bygger sina utsagor på, dvs vilka ordval som används (Winter Jørgensen & Phillips, 

2002). Den andra dimensionen kommer att bemötas genom att analysera hur trovärdigheten i 

texten framställs och vilken historia/politisk tillhörighet/organisation som ligger bakom texten 



13 
 

samt vem texten talar till. Den tredje dimensionen är för stor för att hanteras i denna studie, 

därför kommer vi inte att göra en fullskalig analys av den dimensionen. 

Analytiska verktyg 
I detta avsnitt går vi igenom de olika teoretiska begreppen som kommer att användas för att 

analysera vårt empiriska material. Vi förklarar hur vi förstår begreppen och hur de används för 

att förstå texterna som analyseras. 

Diskursordning är begreppet som används för att beskriva alla de diskurser och genrer som 

används inom en social institution och är ett system som formar och formas genom språkbruk. 

Diskursordning styr över vilka diskurser och genrer som kan användas inom diskursordningen 

då den utgör de rådande diskurser och genrer. Genom att diskursordningen är styrande lägger 

den restriktioner på vad som tillåts sägas, vilket kan exkludera andra sätt att yttra sig på 

(Winther Jørgensen et al, 2000) 

Interdiskursivitet används för att beskriva artikuleringen av olika diskurser i och mellan 

diskursordningar. De diskursiva praktiker som blandar diskurser på nya sätt kallas för kreativa 

diskursiva praktiker och är en drivkraft i sociokulturell förändring. De diskursiva praktiker som 

blandas på traditionsenliga sätt kallas för konventionella diskursiva praktiker och är istället en 

drivkraft för att upprätthålla den ledande sociala ordningen (Winther Jørgensen et al, 2000) 

Intertextualitet används för att undersöka bakgrunden av en text, dvs den historia den bygger 

på, men samtidigt är med och skapar. En text kan på så sätt bidra till stabilitet eller instabilitet 

genom kontinuitet eller förändring. Genom att använda redan tillgängliga diskurser på nya sätt 

bidrar det till att skapa en förändring. Däremot är möjligheten av att nyttja olika diskurser 

begränsad genom maktrelationer som bestämmer vilka diskurser aktörer har tillgång till 

(Winther Jørgensen et al, 2000) 

Modalitet är en term som beskriver hur objektivt eller subjektivt en sats som talaren 

kommunicerar i hans eller hennes meddelande. Affinitet är en term som beskriver hur väl 

författaren instämmer med sitt påstående eller inte. En text kan ha olika typer av modalitet. 

Exempelvis “det finns plast i haven”, “det kanske finns plast i haven”, “jag tror det finns plast 

i haven” är alla uttryck med olika modaliteter, där det första exemplet har störst säkerhet. Den 

valda nivån av säkerhet har konsekvenser för den diskursiva konstruktion både socialt och 

kunskapsmässigt. En typ av modalitet är sanning, det uppstår när talaren kommunicerar sitt 

uttryck med absolut säkerhet. När talaren uttrycker sig med en lägre nivå av säkert så finns det 
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istället större utrymme för tolkning, vilket leder till att talaren kan positionera sig i diskursen 

utifrån säkerheten som meddelandet förmedlas med (Winther Jørgensen et al, 2000) 

Transitivitet analyserar med fokus på händelser och event för att se om dessa är 

sammankopplade eller inte sammankopplade med objekt och subjekt. Analysen av transitivitet 

syftar till att finna dom ideologiska konsekvenser som uppstår vid användning av olika former. 

I meningen ‘’ Plast förorenar haven’’ används en passiv form, konsekvensen av detta är att den 

agerande parten utelämnas från att ta ansvar för påståendet. I sammanhanget så presenteras 

förorening av plast som ett naturligt fenomen mer än att det är någon som ansvarar för 

föroreningen (Winther Jørgensen et al, 2000)  

Metoddiskussion 
För att applicera den kritiska diskursanalysen på det empiriska materialet har vi till en början 

noggrant läst igenom de utvalda debattartiklarna ett flertal gånger. Detta för att försöka förstå 

vad författaren skriver och vilket budskap texten förmedlar till läsaren. Då vi är två forskare i 

studien har vi haft möjligheten att diskutera våra enskilda slutsatser och tolkningar för att se 

om det uppstått meningsskiljaktigheter. Vi har i analysprocessen valt att inhämta citat som vi 

tolkar som kärnan i texten i den mån det är möjligt, för att undvika förvridningar av textens 

innehåll. Under analysprocessen har de analytiska verktygen som nämnts ovan använts för att 

utläsa vad författarna bygger sina texter på och hur texten framställs för mottagaren. För att 

undersöka hur författarna definierar problemet har vi försökt hitta gemensamma drag i texterna 

i hur författarna skriver om problemet. För att organisera analysen har vi på ett induktivt 

tillvägagångssätt tematiserat debattartiklarna enskilt, det vill säga att kategorierna har växt fram 

under analysen. Det genom att vi funnit drag i debattartiklarnas argumentation om lösningar 

som går att tolkas som liknande. Diskursordningen i debatten har identifierats utifrån vilka 

lösningar det argumenteras för, vem texten riktar sig till och vilka som bär ansvaret för 

problematiken.  

Genom metodvalet är denna uppsats en kvalitativ studie som innehåller subjektivitet och egna 

tolkningar kring debatten om plastbärkassar i svensk storstadspress. För att inte förlora 

trovärdigheten i vår studie har vi försökt att vara så transparenta som möjligt i både vår metod 

och analys av det empiriska materialet vi erhållit. Det genom att skriva ut vilka sökord som 

använts och från vilken databas materialet har inhämtats ifrån. Vi har också arbetat med 

studiens tillförlitlighet genom att försöka skapa synliga och tydliga tolkningar i vår analys 

baserat på det analytiska ramverket. Våra tolkningar utav materialet är gjorda ifrån vår 

förförståelse, en viss kulturell bakgrund och världsbilder. Om någon annan skulle göra en 
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studie liknande denna, skulle den sannolikt ha en annan förförståelse, världsbild, eller 

kulturell bakgrund vilket förmodligen skulle påverka resultatet. Målet med denna studie är 

inte att uppnå den objektiva sanningen. Istället avser vi att endast kasta ljus på den svenska 

debatten kring plastbärkassar.  

Analys & Resultat 
I denna del kommer vi att applicera den kritiska diskursanalytiska metod som vi har valt att 

använda oss av för att analysera det empiriska materialet. Vi har i detta avsnitt valt att använda 

våra forskningsfrågor som rubriker för att göra det lättare för läsaren att orientera sig i texten 

samt följa vår analys och hur vi besvarar våra frågor. I sektionen ”Vilka lösningar argumenteras 

det för?” har analysen har delats in efter olika kategorier som reflekterar vilka typer av 

argument som förs fram i respektive texter. Detta har vi gjort för att lättare kunna skilja på olika 

författare och dess argument som har identifierats i texterna. I ”Vilka diskurser identifieras i 

material?” har vi valt att dela upp texten utifrån de diskursen som har identifierats i analysen. 

Hur definieras författarna problemet? 
Ett av de största problemen med plastpåsar som produkt vilket flertalet författare egentligen är 

överens om är problemen som uppstår av plastföroreningar i haven. Problematiken uppstår då 

plastpåsar inte kan återvinnas eller återanvändas på ett sätt som göra att plasten inte tar sig ut i 

miljön. Detta är också kärnproblematiken så som svenska myndigheter ser det, till varför olika 

förslag för att begränsa, reglera samt beskatta plastkassar har från början uppstått. 

Naturvårdsverket (2018) skriver tex i sin rapport att bärkassar utgör en majoritet av den plast 

som hittas i Östersjön. Alla författare är dock som sagt inte överens om vilken åtgärd som är 

den mest effektiva för att hämna detta problem, där vissa författare tror att alternativa material 

kan göra större skada för miljön. Men en majoritet av författarna som vi har identifierat ser 

plastföroreningar som det största problemet med konsumtion av plastkassar, som exemplifieras 

i citatet nedan.  

Det är inte företagen vi ska sätta press på utan på konsumenterna som slänger plastpåsar, plastflaskor och så 

vidare i havet, på badstränder och i naturen. (…) Önskan om nedbrytbara förpackningar är inget nytt. Det dyker 

upp med jämna mellanrum. Men skulle denna önskan bli uppfylld. Då blir det ju legitimt att kasta dessa 

förpackningar i naturen. (…) Det finns bara en regel: Den som tar med sig förpackningar ut i naturen, ska ta 

med skräpet hem och göra sig av med det i soptunnan, i återvinningsautomaterna eller på tippen! (Sydsvenskan, 

2017-10-16 Konsult i innovationsfrågor) 

Vem som ska få ta del av den ekonomiska vinningen av plastpåsar är något som flera författare 

har tagit upp som ett problem i sina artiklar. Ofta i samband med diskussionen om beskattning 
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kontra prishöjning. Där menar författarna att en prishöjning inte skulle bidra till en hållbar 

utveckling i form av mindre konsumtion av plastkassar. Istället ger det ett incitament för 

handlarare att sälja mer plastpåsar på grund av den ekonomiska vinningen som skulle följa av 

ett sådant förslag. Citatet nedan beskriver problematiken. 

Att skära guld med täljkniv kan alltså vara förklaringen till att nästan alla butiker valt att börja ta betalt för 

plastpåsarna i syfte att minska förbrukningen. Inte att uppmuntra till återanvändning eller bomba kunderna med 

information om miljökonsekvenserna. (Aftonbladet, 2017-10-08 Journalist) 

I citatet ovan beskriver författaren med en hög grad modalitet, det vill säga att författaren 

uttrycker sig på ett sätt som gör att texten framställs som något objektivt och sant. Citatet får 

det alltså att framstå som att handlare idag sätter sitt eget intresse framför miljön och därmed 

använder “ta betalt metoden” som ett alternativ till att informera konsumenterna om 

plastkassens negativa miljöpåverkan. Denna kritik lyfts också av andra författare som föreslår 

att istället för att pengarna ska hamna i handlarnas fickor ska pengarna gå till miljömässiga 

ändamål för att stärka incitamentet för en minskad förbrukning, vilket går att se i citatet nedan. 

Kritiken mot Naturvårdsverkets förslag är dock omfattande. (…) Vi och många andra remissinstanser anser att 

det är bättre att ta ut en avgift på bärkassarna och låta denna avgift gå till miljöprojekt, som att minska 

nedskräpningen och öka återvinningen (Svenska Dagbladet, 2016-10-15 IKEM rådgivare). 

För att ytterligare sammanfatta kritiken mot/för prishöjningar har vi funnit att vissa aktörer 

menar på att en prishöjning har i andra länder visats vara väldigt effektiv och är därför mer 

positiva till en sådant förslag. Flera författare till artiklarna tror att skattehöjningar skulle få 

samma effekter i Sverige men istället för att pengarna skulle hamna hos handlarna så skulle 

pengarna gå till statligverksamhet. Pengarna skulle då kunna återinvesteras i andra 

miljöåtgärder vilket som går att utläsas i citatet nedan. 

Vi vill se en skatt på plastbärkassar för att minska användandet. Intäkterna skulle kunna gå till förbättrat 

miljöarbete mot plast. Beskattning av plastbärkassar har framgångsrikt införts av ett antal länder i Europa. I 

Irland minskade förbrukningen av plastpåsar med hela 90 procent efter bara ett halvår efter att plastpåseskatten 

införts (Aftonbladet, 2017-05-29 Politiker (V). 

Inom diskursen om alternativa material så menar vi att problematiken förenklas när det kommer 

till miljöaspekten inom diskursen. Den negativa miljöaspekten från alternativa material är 

något som ofta glöms bort inom diskursen eller åtminstone förminskas avsevärt. Ett exempel 

på detta finns i citatet nedan. 
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En plastkasse kostar runt två kronor. Om man höjer priset till 10 eller 15 kronor så skulle det vara färre 

människor som köpte dem. Istället skulle fler ta med sig en tygpåse till affären som man kan använda flera 

hundra gånger (Sydsvenskan, 2017-01-07 Oidentifierad). 

I citatet ovan skriver författaren att fler skulle använda sig av tygpåsar, men nämner inte i 

miljöpåverkan av en sådan förändring i artikeln. Som Wagner (2017) skriver i sin artikel skulle 

bärkassar av papper, tyg eller annat material oavsiktligt komma att öka genom införandet av 

förbud eller skattehöjningar för att ersätta plastkassen. Även om det skulle lösa problemet med 

plastkonsumtionen kan det komma att skapa andra typer av problem. Problematiken inom 

denna diskurs ses mer som svart eller vitt, som en av författarna påpekar och en nyansering 

som den författaren är en del av också gör sig skyldig till då författaren är en del av media. 

Miljödebatten är en av de debatter som faktiskt undkommer kritisk granskning av media. Den här pluralismen i 

media gäller inte miljödebatten. Man ställer inga kritiska frågor. Plast utmålas som ondskan själv och det finns 

ingen nyansering. Det är antingen svart eller vitt (Expressen, 2018-04-23 Civilekonom, borgerlig debattör) 

I citatet ovan ger författaren media kritik för att framhäva diskursen om plastkassar som 

onyanserad. Författaren menar plasten positiva sidor ofta glöms bort i debatten och de 

alternativa materialen såsom tyg och pappers negativa aspekter åsidosätts och placeras 

skymundan. 
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Vilka lösningar argumenteras det för? 
Återanvändning 
I analysen har återanvändning identifierats som en lösning till den problematik som författarna 

beskriver i debattartiklarna. En författare beskriver problemet med att plast inte återanvänds i 

tillräcklig hög omfattning, utan syftar istället till att om vi blir bättre på att återanvända 

plastbärkassen så skulle inte det behövas regleringar. Det vill säga att författaren lägger större 

vikt på det individuella ansvaret än det statliga vilket uttrycks i citatet nedan. 

Plastpåsen är behändig, tar ringa plats när den är tom, och rymmer mycket. Men den är alltför bra för att bara 

användas en gång och sedan brännas som sopor, alstra koldioxid och bli en förintad resurs. (…) Att bojkotta 

plastpåsen räddar inte jordens miljöproblem men är en uppgift där var och en kan göra en insats. (Aftonbladet, 

2016-06-14 Lärare, lärarutbildare) 

Med hög modalitet framställs plastbärkassen i detta citat som ett bra alternativ att bära sina 

varor i, från butik till bostad. Det genom att uttrycka att plastpåsen ”…är alltför bra…” och 

”att bojkotta plastpåsen räddar inte jordens miljöproblem”. Istället argumenteras det för att 

problemet med plastbärkassen är att den inte återanvänds i tillräcklig hög utsträckning. Här 

målar författaren upp en bild av ett befintligt slit- och slängsamhälle, där varje plastpåse endast 

används en gång för att ”… sedan brännas som sopor…”. En analys av intertextualitet i citatet 

går det att tolka det som att författaren bygger sin text utifrån en annan text genom att hänvisa 

till att förbränning av plastpåsar leder till koldioxidutsläpp. Den källan som författaren hänvisar 

till uttrycks inte explicit, men det går inte att undgå att författaren i citatet beskriver problemet 

utifrån en tidigare händelse. En annan författare instämmer med den tidigare att 

återanvändningen av plastbärkassar behöver förbättras men lyfter samtidigt problematiken med 

att handlarna gör en stor vinst med att sälja plastbärkassar vilket går att se i citatet nedan. 

I juni trädde en lag som bygger på ett nytt EU-direktiv i kraft. Syftet är att minska användningen av plast. (…) 

Men så fort lagen trädde i kraft började rader av kedjor som tidigare gett bort sina reklampåsar ta betalt. (…) I 

de butiker som länge tagit betalt för plastpåsarna, ofta livsmedelsaffärer, är det en av de lönsammaste 

produkterna. För några år sedan uppskattades avansen till 430 miljoner om året. (…) Att skära guld med täljkniv 

kan alltså vara förklaringen till att nästan alla butiker valt att börja ta betalt för plastpåsarna i syfte att minska 

förbrukningen. Inte att uppmuntra till återanvändning eller bomba kunderna med information om 

miljökonsekvenserna. (Aftonbladet, 2017-10-08 Journalist) 

I citatet ovan ifrågasätter författaren den nya lagen om plastpåsar och att lagen utnyttjas av 

företag för ekonomisk vinning. I citatet går det att tolka det som att författaren påstår att lagen 

inte skapar tillräckligt med incitament för att butiker ska vilja få konsumenter att minska sin 

konsumtion av plastbärkassar. Citatet omfattas av modaliseringar av hög affinitet genom att 
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uttrycka ”…så fort lagen trädde i kraft…” och ”Att skära guld med täljkniv kan alltså vara 

förklaringen…” vilket framställs som objektiva händelser av lagen och orsaken till att lagen 

får en oönskad effekt. Det vill säga att företag, butiker med mera, tjänar enkla pengar på 

plastkassen. Genom att hänvisa till siffror i denna argumentation ger det ett intryck som stärker 

trovärdigheten och påståendet om att företag mer än gärna vill att konsumenterna fortsätter 

köpa nya plastpåsar när de handlar istället för att återanvända redan köpta plastpåsar. 

Återvinning 
I vår analys har vi dessutom identifierat lösningar som riktar sig till att återvinningen av plast 

behöver förbättras. Argumenten som diskuteras i denna sektion är inte ömsesidigt uteslutande 

i förhållande till argumentationen för återanvändning, men fokuserar mer på strukturella 

lösningar där tekniken kan hjälpa individen återvinna plasten. I citatet nedan uttrycks 

problematiken kring attityden vid förbrukningen av plast, där alla behöver förstå att plasten 

måste tillbaka i återvinningens omlopp. 

Det är inte företagen vi ska sätta press på utan på konsumenterna som slänger plastpåsar, plastflaskor och så 

vidare i havet, på badstränder och i naturen. (…) Önskan om nedbrytbara förpackningar är inget nytt. Det dyker 

upp med jämna mellanrum. Men skulle denna önskan bli uppfylld. Då blir det ju legitimt att kasta dessa 

förpackningar i naturen. (…) Det finns bara en regel: Den som tar med sig förpackningar ut i naturen, ska ta 

med skräpet hem och göra sig av med det i soptunnan, i återvinningsautomaterna eller på tippen! (Sydsvenskan, 

2017-10-16 Konsult i innovationsfrågor) 

Författaren i citatet ovan syftar till att företagen inte ska behöva hållas ansvariga för 

nedskräpningen av plast och behöver därför inte regleras ytterligare vid erbjudande av 

plastprodukter. Författaren uttrycker istället ett behov att inrätta åtgärder mot konsumenterna 

som ska hållas ansvariga för spridningen och nedskräpningen av bland annat plastpåsar. I 

texten framgår det att nedbrytbart material endast skulle froda ett beteende som leder till mer 

nedskräpning och mindre ansvar för konsumenterna. Genom intertextualitet går det att se att 

texten bygger på ett tidigare inlägg i debatten där det föreslås att företag ska skifta sin 

produktion till nedbrytbart material. Vid en analys av transitiviteten av citat undanhålls förslag 

på vilka åtgärder eller vilken form av ”press” som behövs för att komma tillrätta med 

nedskräpningen av plast. En annan författare menar att fokus på avfallshanteringen behöver 

lyftas från individ- och hushållsnivå till ett bredare perspektiv där industriellt avfall bör vara 

den högsta prioriteringen vilket exemplifieras i citatet nedan. 

(…) Men det handlar inte bara om vår användning och återvinning av glas, papp, tidningar, metall, plast och 

mat, utan också om exempelvis bygg- och industriavfall. (…) Om vi räknar bort gruvavfallet producerar vi 

svenskar drygt fyra ton avfall per person och år enligt Sveriges avfallsplan. Men vårt eget hushållsavfall är bara 
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cirka 12 procent av den mängden. Därför räcker det inte att bara diskutera ansvaret för förpackningar och annat 

hushållsavfall (…). Vi har bland annat analyserat ett antal styrmedel som skulle kunna leda mot en mer hållbar 

avfallshantering (Dagens Nyheter, 2013-04-01 Oidentifierad).  

Författaren till citat ovan talar om avfallshantering som en statlig angelägenhet. Där författaren 

inte helt motsäger att beteende och attityder på individnivå behöver förändras. Istället menar 

hen att individens bidrag till avfallen är minimala i jämförelse med det från industrin. 

Författaren menar därför att fokus i diskursen samt lösningsåtgärder bör fokusera mer på det 

industriella. Skillnaden i de olika artiklarna ligger därför inte så mycket i vad som behöver 

göras då båda författarna är överens om att återvinning är ett bra sätt att hantera 

avfallsproblematiken. Däremot är vägen dit samt fokus skilt mellan de olika debattörerna. Båda 

parterna vill se en skillnad i beteende, där denna författare föreslår styrmedel för att tvinga fram 

beteendeförändringar i industrin. Den föregående författaren argumenterar istället för 

beteendeförändringar hos individen. Det går därmed att se att även om författarna talar utifrån 

återvinning som lösningen kring problemet, finns det fortfarande skillnader i hur det praktiskt 

ska gå till. Samma författare utvecklar vidare sitt resonemang om vad som praktiskt behöver 

göras i citatet nedan. 

Dessutom krävs en fortsatt teknisk utveckling. Det gäller i alla delar av livscykelkedjan, från design och 

produktion till ny teknik för återanvändning och återvinning (…) Det är också centralt att långsiktiga 

investeringar ligger i linje med ett framtida mer hållbart avfallshanteringssystem. De investeringar som nu 

planeras för ny avfallsförbränningskapacitet kan visa sig vara massiva felsatsningar som låser oss till system 

som inte är hållbara i längden (Dagens Nyheter, 2013-04-01 Oidentifierad) 

Författaren menar i citatet ovan att styrmedel inte är det enda som krävs för att uppnå ett 

resurseffektivt samhälle, utan menar att teknisk utveckling och innovation också är en viktigt 

del. Författaren yttrar dessutom oro om den tekniska lösning som regeringen förslagit för ökad 

avfallsförbränningskapacitet, men förhåller sig passivt i sitt yttrande då författaren inte med 

säkerhet kan se hur denna satsning kommer att påverka avfallshantering i framtiden. 

Författaren använder sig av en udda blandning av yttranden med en hög nivå av modalitet, men 

samtidigt ifrån säger sig en del av sitt ansvar genom passiva yttranden som håller läsaren i 

skymundan genom en brist på transparens i artikeln.  
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Skatter och avgifter 
I analysen av debattartiklar har vi identifierat att flera författare skriver om skatter som 

lösningen för att komma till rätta med problemet kring konsumtionen av plastbärkassar. Flera 

menar på att många länder redan har infört sådana åtgärder och att det har fungerat med att få 

ner konsumtionen av plastbärkassar, något som Sverige bör efterfölja vilket exemplifieras i 

citatet nedan.  

Vi vill se en skatt på plastbärkassar för att minska användandet. Intäkterna skulle kunna gå till förbättrat 

miljöarbete mot plast. Beskattning av plastbärkassar har framgångsrikt införts av ett antal länder i Europa. I 

Irland minskade förbrukningen av plastpåsar med hela 90 procent efter bara ett halvår efter att plastpåseskatten 

införts. Men regeringen har avfärdat en skatt och istället krävt att handeln ska informera om plastbärkassarnas 

miljöpåverkan och om fördelarna med en minskad förbrukning (…) Ett första steg borde vara införandet av en 

skatt på plastpåsar. Så skulle vi få bort plastnedskräpningen på allvar (…) (Aftonbladet, 2017-05-29 Politiker 

(V)) 

Att införa en beskattning vid köp av plastpåsar är en strategi som det argumenteras för, för att 

lösa problemet med överkonsumtionen av plastbärkassar. I citatet ovan menar författaren att 

förordningen (2016:1041) om plastbärkassar inte kommer vara tillräckligt effektivt för att 

minska konsumtionen av plastbärkassar som en beskattning hade varit. Med referens till att 

beskattning framgångsrikt har använts i andra länder för att komma till bukt med problemet 

stärks argumentet för att införa en skatt. Detta kallas för manifest intertextualitet där författaren 

bygger sin text på tidigare händelser för att förstärka sitt argument, sin lösning till problemet. 

Genom att analysera modaliteten i citatet går det att utläsa att författaren uttrycker sig med en 

hög grad av säkerhet. Det genom att använda ord som borde, skulle och har vilket ger intrycket 

av att beskattning av plastbärkassar med säkerhet kommer leda till en kraftigt minskad 

konsumtion. Argumentation för denna strategi framstår därför som något självklart som måste 

göras. Nästa författare instämmer med den tidigare att det behövs en öronmärkt avgift som ska 

gå till miljöåtgärder. 

Sverige ska nu besluta hur vi ska implementera ändringsdirektivet om tunna plastbärkassar i vår lagstiftning. 

Kritiken mot Naturvårdsverkets förslag är dock omfattande. (…) Vi och många andra remissinstanser anser att 

det är bättre att ta ut en avgift på bärkassarna och låta denna avgift gå till miljöprojekt, som att minska 

nedskräpningen och öka återvinningen. Detta är något som även allmänheten stödjer visar en undersökning från 

Håll Sverige Rent. Åtta av tio personer anser att vinsten från försäljning av plastbärkassar ska gå till en fond för 

miljöåtgärder. (Svenska Dagbladet, 2016-10-15 IKEM rådgivare) 

I citatet ovan ställer sig företaget Ikem kritiskt emot Naturvårdsverkets förslag om att öka priset 

per plastbärkasse till minst 5 kronor. Kritiken som exemplifieras är bland annat att handeln får 
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behålla vinsten från sålda plastbärkassar vilket skulle minska incitament och motverka målet 

om minskad konsumtion. De förklarar dessutom att förslaget innebär en ökning av 

resursanvändningen då bärkassar av papper inte regleras med detta lagförslag. Allt detta 

beskrivs med hög affinitet där författarna instämmer med sitt påstående och ger en bild av vad 

förslaget kommer leda till. Den kritik som lyfts fram används sedan för att förespråka sin 

lösning av konsumtionsproblemet där författarna med hög modalitet föreslår en avgift som ska 

gå till målet om minskad nedskräpning och återvinning. Det genom att uttrycka ”…att det är 

bättre att ta ut en avgift på bärkassarna…”. Genom en analys av manifest intertextualitet går 

det att utläsa att författarna explicit använder sig av Håll Sverige Rent studie för att stödja sitt 

argument och en analys av intertextualiteten skapades denna text utifrån det nya lagförslaget. 

I nästa citat bygger författarna också sin text utifrån den nya förordningen. 

I de länder där man infört en skatt på plastbärkassar har också användningen gått ned dramatiskt. I Irland 

minskade förbrukningen av plastpåsar med hela 90 procent efter bara ett halvår efter att plastpåseskatten införts. 

(…) Men i det som framstår som en allmän skattefobi har SMP-regeringen avfärdat en skatt och istället från och 

med förra veckan infört ett krav på att handeln ska informera om plastbärkassarnas miljöpåverkan. 

(Göteborgsposten, 2017-06-06 Politiker (V)) 

Intertextualiteten i citatet ovan går att tolka som att texten är ett svar till den nya förordningen 

om plastbärkassar som trädde i kraft veckan innan. Författarna av citatet argumenterar för att 

en skatt är och skulle vara mer effektiv än den nu gällande förordningen genom att referera till 

att skatter införts framgångsrikt i andra länder. I citatet används dessutom modaliseringar av 

hög grad för att förklara effektiviteten av en skatt ”I Irland minskade förbrukningen av 

plastpåsar med hela 90 procent…”. Sammanfattningsvis går det att tolka det som att författarna 

menar att den dåvarande regeringens ”skattefobi” är anledning till att en skatt inte har 

införlivats, inte för att det inte skulle vara det bästa alternativet. 

Alternativa material 
Det fjärde lösningen som har identifierats i debattartiklarna är argumentationen om alternativa 

material. I argumentationen finns det författare som hänvisar till alternativa material för att 

hantera problematiken om plast. Det riktas även en del kritik mot förespråkare för alternativa 

material som går att utläsa i citatet nedan. 

 Miljödebatten är en av de debatter som faktiskt undkommer kritisk granskning av media. Den här pluralismen i 

media gäller inte miljödebatten. Man ställer inga kritiska frågor. Plast utmålas som ondskan själv och det finns 

ingen nyansering. Det är antingen svart eller vitt (Expressen, 2018-04-25 Journalist, vänsterdebattör) 
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I artikeln ‘’ Miljödebatt undkommer granskning’’ skriver opinionsbildaren och författarna 

Rebecca Weidemo Uvell att debatten om plastpåsar är onyanserad och fylld av myter. I citatet 

ovan utrycker sig Weidemo Uvell med en hög grad av modalitet där hon menar att debatten 

om plastpåsen är till stor del ensidig i media. Men säger ifrån sig en del av ansvaret för sitt 

påstående då hon använder sig av en passiv form för att beskriva vem den påstådda 

antagonisten är i sammanhanget. I citatet nedan svarar Göran Greider på inlägget av föregående 

författare. 

Jag är ingen expert på plast men vad du gör när du skriver en sådan artikel är att degradera hela miljö- och 

klimatfrågan (Expressen, 2018-04-25 Journalist, vänsterdebattör) 

Debattören och chefs-redaktören Göran Greider svarar på debattinlägget genom att 

tilldela Weidemo Uvell ansvaret för sitt påstående genom att påstå att hon inte tar 

klimatfrågor på allvar. Greider avskriver sig en del av ansvaret vid deklarationen om sin egen 

expertis inom ämnet. Talaren uttrycker sig också med en låg nivå av modalitet, därav så har 

det talaren säger ytterst lite tyngd i sammanhanget då talaren både avskriver sig expertis inom 

ämnet och samtidigt utrycker sig tämligen osäkert kring ämnet. Artikeln som Greider syftar till 

i citatet som använts, är en debattartikel skriven av Weidemo Uvell som vi kommer att 

redogöra för nedan.   

Vi vill gärna ha enkla lösningar serverade, ett svart och ett vitt alternativt. Ett gott och ett ont. Saker är dock 

komplicerade och miljödebatten är inget undantag. Men tyvärr har många köpt miljörörelsens lobbyism mot 

plast, att plast alltid är något dåligt. Det finns flera undersökningar som visar att plastpåsen inte alls är den 

miljöbov som den utmålas som. En av dem publicerades av det danska Miljödepartementet i februari 2018 

(Expressen, 2018-04-23 Civilekonom, borgerlig debattör). 

I citatet ovan menar Rebecca Weidemo Uvell att den generella debatten kring plastpåsar och 

miljön generellt talas om på ett sätt där den finns en ond och en god sida, debatten är alltså 

svart och vit enligt talaren. Plastpåsen har via miljölobbyn blivit utsedd till något som är 

inherent dåligt enligt författaren av artikeln. Weidemo Uvell fortsätter med att påpeka att 

plastpåsar i förhållande till tygkassar får en mindre inverkan på miljön enligt det danska 

miljödepartementets studie som hon refererar till i artikeln. Författaren uttrycker sig med hög 

modalitet igenom hela stycket som har citerats, där hon använder sig av en väldigt säker form 

av lingvistiskt bruk för att få igenom sin poäng. Författaren uttrycker sig däremot någorlunda 

passivt när det kommer till beskrivningen av vilka som agerar inom diskursen. ”Vi vill gärna 

ha enkla lösningar serverade, ett svart och ett vitt alternativt. Men tyvärr har många köpt 

miljörörelsens lobbyism mot plast, att plast alltid är något dåligt.” där benämns diskursens 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2018/02/978-87-93614-73-4.pdf


24 
 

aktörer i generella begrepp snarare än att peka ut någon särskild grupp eller person. Författaren 

använder sig dessutom av vetenskap som stödjer hennes argumentation. Genomgående 

hänvisar Rebecca till flertalet händelser som underbygger argumentation om att denna debatt 

måste nyanseras vilket går att se i citatet nedan där citatet intertextualiseras genom att explicit 

hänvisa till en särskild artikel från den 8 april. 

Som så ofta i miljödebatten saknas nyanseringen och myter går inte sällan före fakta. I Sverige använder vi idag 

långt under EU-snittet av plastpåsar (…) Men inte ens media kan hålla sig ifrån falska nyheter och myter. Den 8 

april skrev Expressen att andelen fisketrålare i Nordsjön som fångar minst en plastpåse i sina nät har minskat 

från 40 procent till 16 procent, efter att regeringen infört informationskrav för butiker som erbjuder påsar. Men 

lagen infördes den 31 maj 2017 och mätperioden var 2010–2017 och har därför mycket lite, om något, med 

svensk politik att göra. Minskningen härleds från andra länder runt Nordsjön. Sedan intervjuas 

Naturskyddsföreningen, de största lobbyisterna mot plast i Sverige. Som i sin tur hänvisar till en egen studie, 

inte den internationella studien” (Expressen, 2018-04-23 Civilekonom, borgerlig debattör). 

I citatet ovan så är talaren mer tydlig i vem som är ansvarig för den diskursiva linjen som 

Weidemo Uvell motsätter sig i sin debattartikel. Precis som i debatten med Göran Greider så 

menar talaren att det finns en antagonistisk diskursordning mot användningen av plastpåsar, 

som författaren menar är onyanserad. Författaren anser att den svenska regeringen och 

miljölobbyrörelsen tar åt sig för stor del av äran för minskningen av plast i haven. Författaren 

stödjer sitt påstående genom att hänvisa till forskning som gjorts kring ämnet av lobbyrörelsen. 

Även om författaren av ovanstående citat lyfter en hel del kritik kring alternativa material, finns 

det andra författare som menar på att ersätta plastbärkassar för andra typer av material är den 

bästa lösningen för problemet som författaren i citatet nedan beskriver. 

I mataffären är det många kunder som köper nya plastkassar varje besök. Är detta verkligen en hållbar 

utveckling? Nej. Här är mitt förslag på en lösning, för detta är slitsamt för miljön. En plastkasse kostar runt två 

kronor. Om man höjer priset till 10 eller 15 kronor så skulle det vara färre människor som köpte dem. Istället 

skulle fler ta med sig en tygpåse till affären som man kan använda flera hundra gånger (Sydsvenskan, 2017-01-

07 Oidentifierad) 

Här använder författaren modalitet av hög nivå genom att uttrycka sig om hur en handling med 

säkerhet leder till en annan. Dels genom att uttrycka sig om att en prishöjning skulle leda till 

att ”…fler ta med sig en tygpåse till affären…”.  Det går därigenom att utläsa att författaren 

argumenterar för att ersätta dagens plastbärkassar med tygpåsar. Det genom att författaren 

inleder texten med att köp av plastkassar inte är en del av en hållbar utveckling och att tygpåsar 

skulle vara det. Det som inte riktigt framkommer i citatet ovan är vilka negativa konsekvenser 

ett skifte till tygpåsar skulle kunna få och undanhålls av författaren. Detta är något som nästa 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/langt-kvar-till-malet-om-plastkassar
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/gladjebeskedet-for-miljon-plasten-minskar-i-nordsjon/
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författare poängterar då personen använder sig av bland annat tygpåsar istället för plastpåsar 

när denne handlar sina livsmedel.  

Livsmedel handlar vi ju varje vecka och då går det lätt åt ett antal plastpåsar varje gång. När jag handlar 

livsmedel använder jag sen flera år tillbaka kylbag (ibland två), korg och tygkassar. (…) så spar jag alltså egna 

pengar och visst besvär samt minskar belastningen på miljön. (…) Men hittills har jag inte sett någon göra det 

vilket fått mig att fundera över om det är jag som fattat helt fel. Spar jag kanske inte pengar och skonar miljön? 

(Sydsvenskan, 2017-05-24 Debattör) 

Författaren i citatet ovan använder i sin text modaliseringar av lägre nivåer. Personen förklarar 

att denne har valt att byta ut plastbärkassen mot andra alternativ, bland annat tygkassar. Genom 

valet att använda alternativa material till plastpåsen syftar författaren till att hen både spar 

pengar utan bekostnad på miljön men ifrågasätter dessutom sitt eget beteende. Det genom att 

hänvisa till att författaren aldrig sett en annan konsument agera på ett liknande sätt. 

Sammantaget går det ur citatet att utläsa att författaren restriktivt argumenterar för sitt beteende 

tills motsatsen är bevisad. Författaren talar om redan existerande lösningar, det vill säga att det 

alternativa materialet redan finns ute på marknaden, utifrån egna erfarenheter och iakttagelser 

kring konsumtion. Till skillnad från nästa författare som belyser material som ännu inte blivit 

tillgängligt för den enskilde konsumenten som en lösning till problemet. I stycket nedan 

redogörs det för en problemlösnings argumentation som är något skild från den resterande 

debatten. 

Förutom att odla quinoa så har vi på vår gård även börjat odla hampa i år. (…) Växten har inga kända fiender – 

förutom byråkratiska människor – så den behöver inte någon ogräsbekämpning eller pesticidbesprutning. En 

helt fantastisk växt med andra ord som passar bra för ekologisk odling. Dessutom kan man skapa biologiskt 

nedbrytbar plast av hampan, så vi kan sluta förpesta naturen med våra plastförpackningar. Det är fyra gånger 

mer effektivt att odla hampa än att såga ner skog för att skapa papper. (Aftonbladet, 2017-12-01 Bonde) 

Författaren till citat använder en hög grad av modalitet i sin text som ökar sanningshalten och 

som därmed bidrar till att framställa hampa som ett självklart substitut till andra material. I 

citatet beskrivs endast fördelarna med hampa ur olika vinklar för en bättre miljö där 

bekämpningsmedel fasas ut, naturen renas och skog räddas. Författaren har valt att inte lyfta 

fram och bemöta några nackdelar som det skulle kunna finnas med att ersätta papper, plast, 

bomull med mera, vilket framställer hampa som ett väldigt bra alternativ. 
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Förbud 
I analysen har Förbud identifierats som en argumentation som förs i debatten för att lösa 

problemet kring konsumtionen av plastbärkassar. I denna argumentation syftar flera författarna 

till att staten måste förbjuda användandet av plastbärkassar, de befintliga insatser som gjorts 

kring frågan är inte tillräckliga för att reducera konsumtionen som författaren i citatet nedan 

beskriver. 

Om vi inte vidtar kraftfulla åtgärder riskerar vi alltså att ha mer plast än fisk i haven långt tidigare än 2050. Vi 

människor påverkas av plasten redan nu via maten vi äter. Mikroplastartiklar har spårats i fisk, fåglar, honung 

och öl för att nämna några exempel. Därför räcker det inte med att regeringen vill informera om plastbärkassens 

fara och miljöpåverkan. Sverige bör helt förbjuda plastbärkassar. Varför inte ansluta sig till de länder som redan 

har tagit detta strategiska beslut? (Expressen, 2016-11-28 WWF Jägmästare och biolog) 

Författarna menar att föroreningar av plast i naturen och haven är så allvarlig att det inte räcker 

med den lagstiftning och reglering som finns på plats i dag för att begränsa föroreningarna. 

Utan istället menar på att ett förbud mot plastkassar är en åtgärd som krävs för att rädda miljön. 

Författarna skriver att länder som redan har förbjudit plastkassar kan vissa upp ett positivt 

resultat när det kommer till förminskning av plastföroreningar och menar på att Sverige borde 

följa det exemplet. Andra författare som förespråkar och argumenterar för ett förbud menar att 

prishöjningar endast skulle leda till ökad vinst för handlare vilket skulle driva på konsumtionen 

av plastbärkassar. Detta exemplifieras i citatet nedan. 

Naturvårdsverket har tidigare i höst på regeringens uppdrag presenterat ett förslag om ett nytt lägstapris på 

plastbärkassar som ska sättas till minst 5 kronor styck i handel. Det är ett förslag som WWF tillsammans med 

många andra intresseorganisationer och myndigheter varit kritiska till. Bland annat för att intäkterna för höjda 

priser på påsen kommer att hamna i handlarnas fickor i stället för att gå till miljön (Expressen, 2016-11-

28 WWF Jägmästare och biolog). 

I citatet ovan menar författarna att det nya regeringsförslaget inte skulle vara särskilt effektivt, 

då intäkterna för plastkassar kommer att gå till handlarna istället för miljön. Författarna påpekar 

i artikeln att det nya priset för plastpåsar med stor sannolikhet kommer att bidra till en ökad 

vinst för handlarna istället för en minskning av plastpåsar. Genom att öka priset på 

plastbärkassar stärks incitamentet för handlarna att få konsumenten att fortsätta handla 

plastbärkassar för att transportera hem sina varor. Författarna är inte helt emot denna lösning 

även om de inte anser lösningen som det bästa alternativet. Men för att lösningen skall anses 

som acceptabel krävs det modifikationer där vinsten går till miljömässiga ändamål vilket 

uttrycks i nästa citat. 
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Och om det ska ske en prishöjning vill WWF se att den går miljön och inte handlarna tillgodo. Allra helst bör 

regeringen förbjuda plastkassar helt – det skulle både miljö och samhälle tjäna mest på (Expressen, 2016-11-28 

WWF Jägmästare och biolog) 

Författarna uttrycker sig med en modalitet av hög nivå när det kommer till effekten av den 

förslagna åtgärden från regeringen. Författarna är väldigt säkra på att det inte kommer att leda 

till någon förbättring för miljön utan kommer bara att gynna handlarna som kommer ta emot 

intäkterna för det förhöjda priset av plastkassar.  Av texten att döma, kan det härledas att 

författarnas position inom diskursen ligger i linje med den organisation vilket dem 

representerar, WWF. Där författarna motsätter sig diskursen om konsumentvägledning. En 

annan författare instämmer med författarna från WWF att en prishöjning inte är tillräckligt för 

att minska förbrukningen och rädda miljön. 

Går det att rädda förstörelsen av vår miljö, där nedskräpning av naturen av bland annat plastpåsar är ett stort hot, 

genom att betala 1, 2 eller 3 kronor för en plastpåse? Naturligtvis gör det inte det! (…) Det ger i slutändan 

endast en extra förtjänst för butiksinnehavare som, enligt min mening, bör förbjudas använda plastpåsar utan 

"tvingas" endast erbjuda pappersprodukter (…) Mitt förslag och önskan till beslutsfattarna: förbjud erbjudande 

om plastpåsar i alla affärer (…) (Sydsvenskan, 2018-06-03 Debattör) 

Författaren av citatet ovan menar på att konsumtionen av plastbärkassar inte kommer att lösas 

genom att betala ett par kronor per köpt plastpåse. Personen ifrågasätter dagens system med att 

de enda som tjänar något på att plastpåsen kostar pengar är butikerna som erbjuder plastpåsar 

på bekostnad av miljön, men vill samtidigt att butikerna endast får erbjuda bärkassar av papper. 

Det finns många likheter mellan de författare som argumenterar för ett förbud mot 

plastbärkassar, men det finns skillnader i vad de ser som ett bra alternativ att transportera sina 

varor i. I citatet ovan belyser författaren papper som ersättning men i citatet nedan lyfter en 

annan författare tygpåsar som alternativ. 

Äntligen har många butiker tagit tag i detta med miljöfarliga plastpåsar (…) Numera borde alla vara medvetna 

om att plast är väldigt skadligt för miljön och därmed inte ta nya kassar när de handlar. Tygkassar är förstås ett 

utmärkt alternativ. I Frankrike har man gått betydligt längre: Sedan den 1 juli är det förbjudet för butiker att 

sälja eller dela ut plastpåsar. Det vore verkligen rimligt att Sverige, som ger sken av att ha långt gångna 

miljömål, tar efter (Sydsvenskan, 2017-12-21 Debattör) 

I citatet ovan går det att utläsa att författaren är mån om att Sverige ska vara ett föregångsland 

och ligga i framkant när det kommer till miljöfrågor. I texten målas det fram som att Sverige 

håller på att tappa denna position då Frankrike har infört hårdare krav. Modaliteten i citatet är 

hög genom att uttrycka ”…plast är väldigt skadligt för miljön…” vilket framställs som en 

objektiv sanning och ger stöd för att ett förbud mot plastpåsar är den ”rätta” vägen att gå. I 
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texten framställs dessutom tygkassar som ett självklart alternativ som kan ersätta plastkassen, 

utan att nämna att det skulle kunna ha några konsekvenser för miljön. Även om många 

konsumenter är medvetna om plastbärkassens negativa effekter är det inte alla som ändrar sitt 

beteende. Att konsumtionsmönstret behöver förändras är något nästa författare uttrycker. 

Enligt en uppskattning från Håll Sverige rent kommer upp till 50 procent av plasten på stränder runt Östersjön 

från privatkonsumtion. Vi anser därför att konsumtionsmönstret måste förändras. Den globala tillverkningen av 

plast uppgick 2012 till 288 miljoner ton. Av all plasttillverkning i Europa var då cirka 40 procent riktad mot 

förpackningar, till exempel plastpåsar. En förändring kan handla om så enkla saker som att inte ta nya 

plastkassar varje gång man går och handlar, att undvika engångsmuggar och bestick och att aldrig slänga skräp i 

naturen, men också om att bojkotta skönhetsprodukter med mikroplaster i (Dagens Nyheter, 2014-07-

23 Forskare) 

I Citatet ovan skriver författarna till artikeln om de toxiska effekterna plast har på miljön samt 

plastens resistenta förmåga för nerbrytning. Författarna menar i artikeln att konsumentmönster 

måste förändras i synnerhet inställningen till engångsförpackningar samt plastkassar, för att 

minska plastföroreningar. Författarna anser också att lagstiftning krävs för att få bukt med 

problemet och det på en internationell nivå som vissas i citatet nedan.  

Vi tror också att det behövs ändrad lagstiftning, många gånger på EU-nivå. Hantering och rasklassificering av 

plast måste omvärderas för att stimulera utveckling av säkrare och miljövänligare alternativ. Användning av 

plast där det redan finns bra alternativ samt där plasten inte fyller en viktig funktion måste motverkas på 

nationell och internationell nivå (Dagens Nyheter, 2014-07-23 Forskare). 

Författarna syftar till förbud mot försäljning samt produktion av hygienen artiklar och små 

plastartiklar där dom skriver att plasten inte fyller en viktig funktion. Författarna menar också 

på att den lagstiftning som finns på plats i dag som syftar till att minska förbrukning av tunna 

plastkassar med 80% enligt EU:s direktiv inte är tillräcklig för att göra skillnad. Det är tydligt 

att författarna är intresserade av en mer extrem linje av reglering för plastartiklar än den som 

finns på plats, Talarna i artikeln har också en viss trovärdighet då dom har gjort sin egen 

forskning inom ämnet i samarbete med naturskyddsföreningen. Författarna kan därför också 

uttrycka sig med en hög nivå av affinitet som de också gör då de har empiriskt underlag för 

sina yttranden. 
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Vilka diskurser identifieras i materialet? 
Konsumentdiskursen 
Konsumentdiskursen är en diskurs som har identifierats i det analyserade materialet. Denna 

diskurs använder textuppbyggnader som är avsedda till den enskilde konsumenten, att det är 

konsumenten som har makten att skapa en riktig förändring. Plast i denna diskurs framstår inte 

som ett miljöproblem i sig självt, utan att det är hur konsumenterna hanterar plasten som är 

problemet. Det argumenteras bland annat för att den enskilde konsumenten kan bidra till en 

minskad spridning och förbrukning av plastbärkassar genom att ändra sitt beteende. Dessa 

beteendeförändringar innefattar en ökning av återanvända bärkassar och att förbrukade 

bärkassar ska återlämnas för återvinning. Diskursen lyfter också fördelarna för konsumenterna 

med att återvinna och återanvända plastbärkassar, där den största fördelen är den ekonomiska 

besparingar. Den ekonomiska vinningen som nämns i diskursen, fungerar som ett incitament 

för att konsumenterna ska vilja återanvända sina köpta plastbärkassar. Det som genomsyrar 

denna diskurs är att konsumenten har och ska fortsätta ha makten att göra ett fritt val vilket går 

att se i det citatet nedan. 

Att bojkotta plastpåsen räddar inte jordens miljöproblem men är en uppgift där var och en kan göra en insats.” 

(Aftonbladet, 2016-06-14 Lärare, lärarutbildare) 

Citat ger ett intryck av att konsumentdiskursen är en kreativ diskursiv praktik då den har en 

högre grad av interdiskursivitet genom att den inhämtar karakteristiska element från den 

traditionella diskursen. Det vill säga att helt utesluta plastpåsar inte är hela lösningen. 

Den politiska diskursen 
Den politiska diskursen är den diskurs som vi har identifierat som mest dominerande i det 

materialet vi har analyserat. Denna diskurs är den som ställer sig kritisk mot den nuvarande 

lagstiftningen och regleringen kring konsumtionen om plastbärkassar. Diskursen bygger upp 

sin text i den meningen att de direkt talar till beslutsfattare om att det behövs kraftfullare tag 

och förändring för att hantera problemet. De vill med andra ord se en mer styrande stat som 

bestämmer vad som är tillåtet att göra, vare sig om det gäller butiksägare eller som konsument. 

I diskursen argumenteras det för åtgärder som innebär förbud, beskattning eller avgifter för att 

hantera problematiken med nedskräpning och överkonsumtionen av plast. Detta exemplifieras 

i citatet nedan.  
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Vi tror också att det behövs ändrad lagstiftning, många gånger på EU-nivå. Hantering och rasklassificering av 

plast måste omvärderas för att stimulera utveckling av säkrare och miljövänligare alternativ. Användning av 

plast där det redan finns bra alternativ samt där plasten inte fyller en viktig funktion måste motverkas på 

nationell och internationell nivå (Dagens Nyheter, 2014-07-23 Forskare) 

I citatet talar författaren om en politisk lösning på problematiken där en gränsöverskridande 

lagstiftning krävs, snarrar än lokala och nationella strategier. Diskursens karaktärsdrag 

definieras av retorik om lagförslag och regleringar på statlig nivå. förmodligen ser denna 

diskurs ut som den gör för att dom flesta författarna inom den har någon form av maktposition 

inom politiken.  

Den innovativa diskursen 
Denna diskurs är utifrån det empiriska materialet identifierad som en mindre synlig diskurs i 

ämnet. Den innovativa diskursen förespråkar nytänkande i den mening att det behövs teknisk 

utveckling i hela kedjan, från produktion till återvinning. Diskursen förespråkar också att vi 

behöver släppa de mer traditionella materialen som papper, bomull, plast etcetera för att 

introducera helt nya material som ännu inte är tillgängligt på marknaden. Ett exempel på detta 

är citatet nedan. 

Dessutom kan man skapa biologiskt nedbrytbar plast av hampan, så vi kan sluta förpesta naturen med våra 

plastförpackningar. Det är fyra gånger mer effektivt att odla hampa än att såga ner skog för att skapa papper. 

(Aftonbladet, 2017-12-01 Bonde) 

Citatet är ett tydligt exempel på hur denna diskurs vill att vi ska flytta oss ifrån de traditionella 

bärkassarna till något annat, i det här fallet bärkassar gjord av hampa. Diskursen ställer kreativa 

alternativ mot befintliga för att stärka dess fördelar och för att alternativet ska ses som 

lösningen till överkonsumtionen av traditionella plastbärkassar. Diskursen gör detta med hög 

modalitet som gör att texterna framstår som objektiva och sanna vilket ökar trovärdigheten 

Den traditionella diskursen 

Denna diskurs talar om ett system som redan fungerar så som det är utformat idag. Inom denna 

diskurs ses regleringar, skatter och alternativa material som större miljöbovar än plasten. 

Därför läggs vikten i argumenten mer på att bibehålla det rådande systemet och enligt 

författarna den överlägsna produkten (plast). Denna diskurs kan ses som kontroversiell då den 

går emot den framväxta antiplastnormen som figurerar i media. Men den kan samtidigt ses som 

traditionell då den förhåller sig till ett business as usual perspektiv. Författarna som 

argumenterar inom den traditionella diskursen, menar att den normativa diskursen undkommer 

granskning och kritik, där plast alltid framställs som något dåligt utan någon nyansering. 
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Författarna menar också att myndigheter och media ljuger om plastpåsens miljöpåverkan för 

att framställa den i ett sämre ljus. Diskursen är präglad av en retorik där författarna hävdar att 

media ljuger om frågan eller åtminstone medvetet bortser från dom positiva aspekterna med 

plast och de negativa aspekterna av andra alternativ vilket lyfts i citatet nedan. 

(...) en vanlig plastpåse som köps och sedan återanvänds som soppåse i själva verket är den mest miljövänliga 

kassen. Genom att återanvändas en gång och sedan förbrännas. Medan en tygkasse måste användas 7 100 

gånger för att kompensera för miljöbelastningen den orsakat. Värst i klassen är tygkassen av ekologisk bomull, 

varje rättrogen miljöväns bästa vän. Den måste användas 20 000 gånger. (Expressen 2018-04-23 Civilekonom, 

borgerlig debattör) 

Genom att inom diskursen lyfta de negativa aspekterna av andra alternativ belyses 

konsekvenserna av att svartlista plastbärkassen från marknaden. 

Diskussion och slutsatser 
Debatten om plastkassen utgörs till största delen av aktörer som argumenterar för en begräsning 

av plastkonsumtion. Där en majoritet av författarna som identifierats i det empiriska materialet 

argumenterar för en begräsning.  Motparten till dessa argument har identifierats men är inte 

lika figurerande i dom mediala källor som vi har granskat i denna studie. Det går därför att 

konstatera att det främst är argument för en minskad plastkonsumtion som syns och hörs inom 

debatten. Konsekvensen av detta för den sociala praktiken är svår att till fullo redogöra för 

utifrån den använda forskningsmetoden. Vi kan därför bara redogöra för dem hegemoniska 

förhållanden inom det diskursiva där vi blir tvungna att lämna den sociala påverkan utanför 

resultatet av analysen. En sådan analys skulle vara intressant som en uppföljande studie till 

denna diskursanalys på mediaförhållanden. Det för att se om den dominerande diskursen inom 

media speglar det sociala.  

Genom analysen synliggörs även olika bilder av problemet med plastkonsumtion.  Inom 

konsument diskursen så formuleras problemet utifrån konsumenterna, där plasten i sig inte är 

orsaken till problemet men istället så är det konsumtionen som ligger till grund. Liknande den 

politiska diskursen, där makthavare och politiker ställs till svars för problemen med 

föroreningar av plastpåsar istället för själva produkten. Den innovativa diskursen, talar om 

problemet utifrån ett materiellt ställningstagande där plasten ses som problemet och lösningar 

talar om innovativa tekniska lösningar, så som alternativa materiell samt utveckling av bättre 

återvinningsmekanismer. Den traditionella diskursen är den diskurs som lyfts minst utifrån det 

empiriska materialet, inom diskursen ses antiplastnormen som det största problemet. De 

diskursiva talarna menar att plast som material inte är ett så farligt för miljön som 
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meningsmotståndare påstår den vara, utan menar istället att plastpåsar är en mer miljövänlig 

produkt än de alternativa materialen. De menar då att den rådande förordningen inte skapar 

tillräckligt med incitament för att handlarna ska få kunderna att minska sin förbrukning av 

plastbärkassar. Det pågår med andra ord en diskursivkamp och fortsatt debatt i frågan om 

plastbärkassens framtid i Sverige och vilken åtgärd som ska ses som den mest “objektiva” och 

”sanna” lösningen till problemet. De allra senaste publicerade artiklar i denna studie 

argumenterar för att ett förbud mot plastbärkassar behöver införlivas i svensk lagstiftning för 

att hantera överkonsumtionen. Andra debattörer menar på att plastbärkassen är det bästa 

alternativet ur miljösyn då alternativ som tygpåsar eller papperskassar är mer resurskrävande 

att producera. Vilket som är det bästa alternativet går inte att svara på utifrån denna studie då 

det är utanför ramen av vårt syfte. Det vi istället har gjort är att belysa debattörernas poänger i 

deras argumentationer samt undersöka vad de grundar sina ideologier på och hur det framställs 

i texterna. 

Utifrån den studie som gjorts och det material som använts gick det att identifiera fyra olika 

diskurser som utgör diskursordningen för denna debatt. De två diskurserna som har identifieras 

som de större diskurserna i debatten är Konsumentdiskursen och den Politiska diskursen. Dessa 

två är de som syns och hörs mest i materialet som har analyserats i denna studie. Utifrån den 

analys som gjorts går det att se att det tidigt i debatten var Konsumentdiskursen som 

dominerande i den diskursiva kampen. Dominansen har dock skiftat sedan förordningen 

(2016:1041) vunnit laga kraft i mitten av år 2017 där den Politiska diskursen vuxit sig allt 

starkare och mer eller mindre tagit över rollen som den mest dominerande diskursen. I 

materialet har vi dessutom identifierat två mindre diskurser som inte fått lika stort utrymme i 

debatten. Dessa två diskurser är den Innovativa diskursen och den Traditionella diskursen. 

Anledningen till att dessa två inte är lika stora kan vara flera men det vi har lyckats identifiera 

är att både dessa diskurser lyfter mycket kritik mot det som anses som bra, objektivt och sant i 

de större diskurserna. Den innovativa diskursen förespråkar ”nytänkande” där den vill förändra 

det traditionella utbudet av bärkassar. Den Traditionella diskursen riktar istället kritik mot den 

framväxta antiplastnormen och förespråkar användningen av plast framför andra alternativ. 

Viktigt att poängtera är att slutsatsen endast baseras på de debattartiklar som analyserades i 

denna studie, det kan finnas andra diskurser och argument i denna debatt som inte gick att 

identifiera utifrån det material vi har valt att analysera. Då vårt angreppsätt endast givit oss 

tillåtelse att skrapa lite på ytan om vilka konsekvenser den diskursiva praktiken får för den 

social praktiken, är detta något som vi tror skulle vara intressant att forska vidare kring. 
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