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Sammanfattning 

 

Genom att följa ett vardagsföremål vill jag i undersökningen få tillgång till sammanhang 

och föreställningar som annars blir osynliga i sin vardaglighet. 

   Syftet med undersökningen är att förstå hur plastkassar omger människor genom att 

följa deras rörelser med och utan människor med utgångspunkt i Malmö. Syftet är även att 

undersöka på vilket sätt plastkassar inverkar och får betydelse i människors liv och i den 

offentliga miljön. 

   Det empiriska materialet består av djupintervjuer, en deltagande observation, plats- och 

föremålsobservationer, frågelistor och fotografier. 

   Resultatet visar att plastkassar rör sig på olika sätt med och utan människor vilket har 

inverkan på hur människor hanterar och upplever kassarna. Hanteringen och uppfattningen 

av föremålet är plats- och situationsbundet. Att följa ett vardagsföremål gav tillgång till 

annars osynliga sammanhang och föreställningar. 
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1. Inledning  
 

As alive as the bag was, as lyrical as its dance with the wind was, it was still a plastic 
bag. It could not entirely escape its materiality or its semiotics. The bag seemed to 
carry the whole enormous weight of ecological crisis. The lightness of the bag was in 
contrast with its burden as the penultimate sign of environmental catastrophe: a world 
drowning in plastic bags (Hawkins, 2006, s. 21). 

 

Plastkassen i filmen American Beauty gör kulturteoriprofessorn Gay Hawkins 

uppmärksam på sin egen inställning till föremålet. Hon ser hur alla år av offentliga 

kampanjer som instruerat henne att sluta använda plastkassar för att spara på miljön har 

påverkat henne. När hon reflekterar över det inser Hawkins att hon egentligen inte har 

slutat använda dem helt, men att kampanjerna ändrat hennes inställning till plastkassarna. 

Scenklippet bjuder in henne till ett nytt sätt att se på kassarna och hon påminns om vilka 

komplexa sociala liv de lever (Hawkins, 2006, s. 21ff). 

Plastkassarnas sociala historia sträcker sig över en kortare tidsperiod än vissa andra 

föremål. De kan visserligen kopplas samman med kassar i allmänhet och får då en mycket 

längre historia bakom sig. Man kan även se det som att enskilda plastkassar har sina egna 

kulturella biografier; hur de rört sig mellan händer och kontexter blir tillsammans en 

samling erfarenheter i deras liv (Appadurai, 1986, s. 34). 

Som Gay Hawkins visar är plastkassarna på samma gång materiella och mentala; 

människor använder dem i sin vardag och de rymmer samtidigt många tankar och 

föreställningar. De är massproducerade men har ändå en relation till människor. Vad 

människor gör med dem, hur kassarna blir en del av vardagens bestyr och på samma gång 

en del av människors kroppsliga och mentala erfarenhet, bidrar till människors kunskap, 

identitet och verklighetsuppfattning. Därför kan man istället för att gå till människan för 

att förstå plastkassen, gå till plastkassen för att förstå människan (jfr Silvén-Garnert, 1995, 

s. 67). 

Genom att följa ett vardagsföremål hoppas jag få tillgång till sammanhang och 

föreställningar som annars kan försvinna i periferin på grund av sin vardaglighet. Det är 

sorlet kring plastkassarna som jag önskar ska bidra med förståelse för hur vi hanterar 

överflödet av plastkassar (jfr Brück, 1995, s. 108). 
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1.2 Undersökningens bakgrund 
 

I början av terminen såg jag en dokumentär om hur människans vårdslösa beteende förstör 

jordens ekosystem. När vi skulle välja uppsatsämne blev det därför ”sopor och dystopier, 

strategier för att leva med en eventuell världarnas förstörelse”, en titels som jag ganska 

snabbt la på hyllan men som fortsatte att påverka min inriktning av ämne. Jag började 

intressera mig för sopor och läste några artiklar av etnologen Lynn Åkesson om ”sopornas 

universum” ur Rig 2005 och ”Wasting” i Ethnologia Europaea (2006). På en föreläsning 

med Orvar Löfgren väcktes tanken inför en kommande essäskrivning, att helt enkelt titta 

på det som är sopornas källa: konsumtionen. Jag hade samtidigt blivit tipsad av en vän att 

kolla upp ett filmklipp som uppmärksammar en plats i Stilla havet där mängder av plast på 

grund av undervattenströmmarna samlats till en löst sammansatt ö.  

I essän ställde jag frågan hur det kommer sig att vi omger oss med så mycket plastskräp, 

trots att vi genom media hela tiden blir informerade om hur farligt det är för miljön. Jag 

försökte hitta svar hos etnologer och andra forskare som kopplar samman förtrollning med 

våra konsumtionsvanor. Erik Ottoson, Tom O’Dell och Nigel Thrift gav mig förståelse för 

hur vi i shoppingsammanhang söker efter något extraordinärt som inte är exakt utformat i 

vårt medvetande. För att koncentrera våra sinnen på sökandet görs andra energier passiva. 

Vårt medvetande finns hos de möjligheter detta extraordinära ska ta oss till. För de som 

säljer är kunskapen om vårt medvetande mycket användbart. Genom att stimulera våra 

sinnen innan våra hjärnor blir uppmärksammade på situationen kan de förtrolla oss och få 

oss att känna olika saker. Det går till exempel mycket lättare att sälja mat om det luktar 

nybakat bröd. Människor är dock inte dummare än att de kan se igenom dessa saker, men 

magi är inte bara uppbyggd på att vi tror på förtrollningen, att vi vill tro har lika stor, om 

inte större betydelse. 

Plastskräpet blir inte synligt någonstans i den här diskussionen, annat än som den energi 

som bortses för att uppmärksamheten ska riktas mot konsumtionen. Så bestämde jag mig 

för att undersöka detta genom att följa ett av de plastföremål som kan hamna i Stilla havet. 

Att det blev just plastkassen är en slump, jag tänkte ett tag att jag skulle välja 

plastförpackningar till mejeriprodukter. Men när jag talade med människor om plastskräp 

berättade de ofta spontant om plastkassar. Slutligen var det Markus Idvall som i den 

muntliga examinationen av essän föreslog plastkassen och det tackar jag hjärtligast för 

idag. Idvall föreslog att jag liksom Ebrima Kamara och Oscar Pripp skulle följa föremålet 

i en kinetisk kulturanalys, det vill säga en analys som utgår från ett föremåls rörelser och 
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uppmärksammar de energier som föremålet rör upp där det far fram (Kamara & Pripp, 

2010, s. 52). 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Plastkassar kan sägas vara utan mening förutom den vi människor tillskriver dem. Det 

utesluter inte att de rör sig genom tid och rum. Jag vill därför följa plastkassarna i sig; 

meningen finns att hitta i deras vägar, platser, former och användning. Genom att 

analysera plastkassarnas rörelser kan vi tolka hur människors handlingar och avsikter ger 

föremålet liv (Appadurai, 1986, s. 5).  

Syftet med undersökningen är att försöka förstå hur plastkassar omger människor genom 

att följa deras rörelser med och utan människor med utgångspunkt i Malmö. Syftet är även 

att undersöka på vilket sätt plastkassar inverkar och får betydelse i informanternas liv och 

i den offentliga miljön. Mina frågeställningar är: 

 

• Hur kan plastkassar röra sig med och utan människors hjälp? 

• Vilken inverkan kan rörelserna ha på hur människor upplever kassarna?  

• På vilka sätt kan plastkassarna uppfattas och hanteras? 

 

1.4 Tidigare forskning 
 

De forskningsfält som presenteras här omfattas av tre teman; miljö, plast och föremål samt 

privata samlare och samlingar. Forskningsfälten är omfattande och jag har inte för avsikt 

att ge en heltäckande översikt av dem utan har valt ut några verk som ligger nära min 

undersökning. Miljö är ett brett ämne som engagerar forskare inom flera discipliner. Jag 

har valt att presentera i första hand etnologer, som intresserar sig för sopor, överflöd och 

konsumtion. Under rubriken plast och föremål presenterar jag några ingångar till den 

etnologiska föremålsforskningen samt en rapport om plastbevarandefrågor från 

Riksantikvarieämbetet och en intressant blogg om pågående forskning om plastskräpet i 

haven. Privata samlare och samlande, slutligen, ger en inblick i samlarforskningen.  
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Miljö 

Etnologen Lynn Åkesson har under flera år forskat om sopor och människors 

föreställningar och hantering av dem. Hon är bland annat engagerad i ett 

mångvetenskapligt projekt Towards Sustainable Waste Management, i samarbete med 

Naturvårdsverket, där hon är projektledare för delprojektet Sorting Things Out: Cultural 

categories of waste. Tillsammans med Greger Henriksson och Susanne Ewert har hon 

nyligen färdigställt rapporten ”Uncertainty regarding waste handling in everyday life” 

(2010).1 Andra publikationer som rör miljö och sopor från Åkesson är ”Det värdelösas 

värde och sopornas ordning” i Hållbara värden2 2008 och “Waste and Garbage as Time 

Travel” i Archaeological Review 2009. Lynn Åkesson är även redaktör för antologin 

Överflöd – mellan minnesvärt & bortglömt från 2006. 

Gay Hawkins, professor i Kritik- och kulturteori vid universitetet i Queensland, forskar 

bland annat om ekologi kopplat till mänsklighet och har skrivit The Ethics of Waste: how 

we relate to rubbish (2006). 

Geografen Kevin Hetherington bidrar också till den kulturvetenskapliga diskussionen 

om miljö och sopor, ”Secondhandedness: consumtion, disposal, and absent presence” i 

Environment and Planning D: Society and Space 2004, föreslår att sopor och konsumtion 

är nära sammanlänkade, en koppling som är viktig om man vill förstå konsumtion. 

 

Plast och Föremål 

Riksantikvarieämbetet kom 2008 ut med rapporten Plast, morgondagens kulturobjekt, 

projekt för bevarande av plastföremål. Rapporten är skriven av medarbetare från några 

större museer i Sverige och 2 korrosionskonsulter och syftar till att fördjupa och utveckla 

kunskapen om hur man på bästa sätt bevarar plast av olika slag. 

   Vill man följa arbetet med att undersöka hur plast påverkar havet kan man gå in på 

bloggen Ett hav av plast3 och se hur kemiforskaren Anna Kärrman och 

biologidoktoranden Anna Rotander i forskningsprojektet 5 Gyres gör tester på plast i 

Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen. 

I antologin Ting, kultur och mening från 1995 (red. Åke Daun) diskuterar nio etnologer 

föremålsforskningen, ger sina erfarenheter och argumenterar för ämnet. En bra 

                                                 
1 http://www.mdpi.com/2071-1050/2/9/2799/pdf Tillgänglig 22 maj 2011. 
2http://internt.ht.lu.se/media/documents/persons/LynnAkesson/RJarsbok08_Akesson_1_o
mbrutet_korr.pdf Tillgänglig 22 maj 2011. 
3 http://havavplast.blogspot.com/ Tillgänglig 25 maj 2011. 
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introduktion till detta forskningsspår och samtidigt en ingång till författarnas egen 

forskning. 

Margrit Wettsteins doktorsavhandling Liv genom tingen, Människor, föremål och 

extrema situationer (2009) behandlar föremåls betydelse för människor som tvingades fly 

under nazismen och för de som vid attacken mot World Trade Center i september 2001 

förlorade en anhörig. 

Kerstin Gunnemark vid Göteborgs universitet undersöker i sin pågående forskning hur 

hus och ting inordnas i minnesberättelser om livet i sommarens kustmiljö. I Minnenas 

Galleri, om minnesskåp och kulturarv från 2004 undersöker Gunnemark hur föremål kan 

bli symboler och verktyg för att locka fram minnen i äldreboenden. 

Slutligen vill jag nämna Erik Ottoson som i sin avhandling Söka sitt, Om mötet mellan 
människa och ting från 2008 bland annat undersöker människors relationer till föremål i 
olika shoppingsammanhang. 
 

Privata samlare och samlande 

Inom detta intressanta forskningsämne hittar vi bland annat Russel W. Belk och Melanie 

Wallendorf som tillsammans skrivit kapitlet ”Of mice and men: gender identity in 

collecting” i Interpreting Objekts and Collections från 1994. Kapitlet undersöker 

relationen mellan kön och samlande. I Collecting In a Consumer Society (2001) går Belk 

igenom museers samlande från forntida civilisationer till idag och belyser hur vår tids 

konsumtionskultur kan kopplas till samlande. 

Redaktören för Interpreting Objekts and Collections, Susan M. Pears, professor i 

museologi vid universitetet i Leicester, har sedan länge haft materialitet och människors 

förhållande till föremål, liksom samlare, som forskningsämne. Hon har bland annat skrivit 

On Collecting: An Investigation into Collecting in the European Tradition (1999). 

Karin M. Ekström vid universitetet i Borås, har undersökt samlande ur olika perspektiv. 

2006 publicerades hennes bok Swedish men collecting Swedish art Glass och året efter 

”Samlingars värden, om ting och människor i konsumtionssamhället” ur Brokiga 
samlingars bostad (2007). 
 

1.5 Teoretiska perspektiv 
 

I det här kapitlet ger jag en introduktion till de teoretiska perspektiv som hjälpt mig att 

fördjupa analysen i undersökningen. Först diskuterar jag Arjun Appadurai och Igor 
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Kopytoffs idéer om föremål och värde sedan går jag över till Mary Douglas teorier om 

rent och smutsigt för att slutligen redovisa några olika perspektiv på frånvaro och närvaro 

samt samlare och samlande. 

 

Föremåls rörelser och värde 

Igor Kopytoff föreslår att föremål kan ha sociala historier och kulturella biografier. Han 

förklarar att deras sociala historia rör sig över en längre tid. När man pratar om 

plastkassen kan man som jag nämnde tidigare, till exempel låta dem ingår i en större 

grupp föremål, kassar eller väskor, vilket gör det lättare att se föremålets längre sociala 

historia. Ett föremåls kulturella biografi följer dem istället mer separat som föremål och 

inte som fenomen. Genom att studera deras rörelser i samhället kan man bland annat 

upptäcka deras ärvda möjligheter, karriärer och status i olika sammanhang. Man kan se det 

som att föremålen har olika rörelsebanor (Appadurai, 1986, s. 34ff, 60). När jag använder 

begreppet kulturell biografi och rörelsebanor syftar jag alltså på detta perspektiv. 

Vidare förklarar Kopytoff att det som gör biografin kulturell inte handlar om vad 

föremålet rör vid. Det är alltså inte människorna och platserna, situationerna och 

föreställningarna i sig som gör biografin kulturell. Istället handlar det om hur människor 

och situationer möter föremålen och från vilka perspektiv (Kopytoff, 1986, s. 68). När jag 

använder begreppet kulturell syftar jag alltså inte på människor eller situationer i sig själva 

på föremålets väg utan på vilket sätt plastkassarna rör människor och situationer ur 

specifika perspektiv. Ett specifikt perspektiv kan till exempel vara undersökningens och 

då på samma gång mitt perspektiv, eller så kan det vara någon av informanternas 

perspektiv. Billy Ehn och Orvar Löfgren definierar kultur som koder, värden och 

föreställningar som människor kommunicerar, bearbetar och delar mer eller mindre 

medvetet eller omedvetet i socialt handlande (Ehn & Löfgren, 2001, s. 9). När jag nu utgår 

från plastkassar handlar kultur om det som föremålet genererar i föreställningar och 

upplevelser under sina rörelser i olika sammanhang. 

Arjun Appadurai använder termen värdeordningar4 och menar att dessa ser väldigt olika 

ut i olika situationer och för olika handelsvaror. När ett föremål går att byta mot något 

annat är den i sin handelsvarufas. Det är därför möjligt att betrakta alla ting som 

potentiella handelsvaror eftersom de beroende på situation och personer kan anses vara 

utbytbara och värdefulla. Man kan se det som att föremål är i olika faser i sina liv där 

handelsvarufasen är en av dessa faser. Hur människor definierar och särskiljer föremåls 
                                                 
4 Översatt från engelskans regimes of value. 



 10 

olika faser kan ses avslöja moraliska aspekter av sådant som uppfattas objektivt 

(Appadurai, 1986, s. 13ff, 64). När jag i undersökningen talar om värdeordningar och 

faser syftar jag på den här diskussionen.  

 

Ordnande av rent och smutsigt 

Antropologen Mary Douglas förklarar att människor, genom att på olika sätt avskilja rent 

och smutsigt, försöker skapa ordning och harmoni. Uppfattningar om vad som är rent och 

vad som är smutsigt är en del av människors trosföreställningar och har en stark inverkan 

på våra sociala liv. Samhället skyddar de ideal som finns för avgränsandet och faror som 

hotar att blanda samman det rena med det smutsiga straffas av lagar (Douglas, 1966, s. 

11ff). Smuts kan ses som en anomali, det vill säga något som inte passar in. Det behöver 

inte vara något utanför samhället utan kan lika gärna vara något i samhället som hotar 

ordningen. Människor hanterar anomalier på olika sätt, de kan ignorera dem, döma ut dem 

eller försöka omskapa dem så att de passar in i deras föreställningsvärld. I samhället finns 

normaliserade värderingar som tillhandahåller grundläggande system för människor att 

inordna sina föreställningar och värderingar om anomalier. Andra sätt att hantera 

anomalier kan vara att fysiskt kontrollera dem, undvika dem eller klassa dem som farliga 

(Douglas, 1966, s. 58ff) (Hetherington, 2004, s. 161). Dessa perspektiv ligger till grund 

när jag i undersökningen talar om anomalier. 

Mary Douglas använder även begreppet tvetydighet, som till skillnad från en anomali är 

något som kan tolkas på olika sätt. En tvetydighet kan hanteras genom att begränsas, man 

väljer då en av tolkningarna och struntar i de andra. Ett annat sätt att hantera en 

tvetydighet är att använda dem i rituella sammanhang för att rikta uppmärksamheten på 

tvetydighetens olika existensnivåer (Douglas, 1966, s. 58, 61). När jag talar om 

tvetydighet är det detta perspektiv jag syftar på. 

 

Frånvaro och närvaro 

Kevin Hetherington förklarar att frånvaro5 har en viktig plats i sociala relationer och i 

materiell kultur. Han menar att sociala relationer inte bara äger rum kring det som finns 

där utan även kring det som inte finns där. Att göra sig av med något, som skräp till 

exempel, är en pågående praktik som försätter skräpet i ett frånvarande tillstånd. När vi 

slänger skräpet i soptunnan kan man säga att det är ett sätt att placera frånvaro där skräpet 

förut låg, vilket kan ses som en ordnande handling. Om det får ligga kvar är det på fel 
                                                 
5 Översatt från engelska, begreppet absence. 
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plats, gränsdragningen för var det smutsiga ska vara är inte utfört på rätt sätt, och på så vis 

blir det synligt och närvarande. 

Om vi ska förstå vilken betydelse bortskaffandet6 av något kan ha i relation till 

konsumtion bör vi rikta vårt intresse mot hur konsumenter hanterar och blir hanterade 

utifrån frånvaro (Hetherington, 2004, s. 158f). Ett exempel är i rituella sammanhang. En 

ritual är en platsspecifik och kollektivt överenskommen handling som är beroende av att 

människor upprepar dem. I ritualer placerar medvetandet vissa saker i frånvaro för att 

göra sig uppmärksam på för ritualen viktigare ting som blir närvarande (O’Dell, 2010, s. 

72f). 

Kroppen kan också upplevas frånvarande när vi koncentrerar medvetandet på andra ting 

än just vår kroppslighet. Maurice Merleau-Ponty beskriver det som att vad vårt 

medvetande inte ser har betydelse för vad vi ser. När medvetandet är fokuserat på annat 

upplever kroppen ändå värden genom sinnena eftersom vårt medvetande är bundet till vår 

kropp (Leber, 1992, s. 1ff). Rörelsen mellan det frånvarande och närvarande är viktig för 

att förstå hur människor definierar rent och smutsigt, värdefullt och värdelöst i vårt 

konsumtionssamhälle (jfr Hetherington, 2004, s. 161). I huvudkapitlet analyserar jag 

materialet med hjälp av dessa perspektiv på frånvaro och närvaro. 

 
Samlare och samlande 

Att samla är ett sätt att skapa ordning i en hanterbar skala (Ekström, 2003, s. 197, Belk, 

2009, s. 539) men samlande är även ett slags konsumtion. Men till skillnad från 

konsumtion som i sin bokstavliga mening betyder att förtära eller förbruka handlar 

samlande om att behålla, bevara och samla ihop. Russel Belk särskiljer samlare från 

vardagliga konsumenter. De vardagliga konsumenterna kan liksom samlare ta föremål från 

sina funktionella arenor och placera dem i en grupp, som till exempel plastkassarna under 

diskbänken, men samlaren får med den handlingen en samling där föremålets funktion 

som bärkasse försvinner helt. Att bara lägga saker samman eller på hög är inte att skapa en 

samling. Samlare har regler för föremålen och ger dem, genom att lyfta dem från sina 

vardagliga sammanhang, en ny slags existens där deras värde och funktion har ändrats. 

När föremålet blivit en del av en samling har dess användarvärde transformerats till ett 

mer symboliskt värde (Belk, 2009, s. 534, 540). Denna distinktion av vad som urskiljer en 

                                                 
6 Engelskans disposal översätts till bortskaffande, undangörande. Tyvärr hittar jag inte 
någon passande synonym till detta och får hålla till godo med detta lätt knöliga ord. 
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samlare från andra konsumenter använder jag som utgångspunkt i undersökningens fjärde 

kapitel. 

En samling kan avslöja samlarens intressen och personlighet (Ekström, 2003, s. 197). 

Ruth Formanek föreslår att samlande är en syssla med personliga motivationer och behov. 

Vilka orsaker en person har att samla är individuellt. Det går inte att precisera orsakerna 

till varför samlare som grupp ägnar sig åt detta. Vad som däremot är gemensamt för 

samlare är deras passion för specifika föremål (Formanek 1994, s. 334f).  

Formanek har genom sin undersökning sammanställt svar från samlare som bland annat 

svarat på frågor om varför de samlar och vad det betyder för dem. Många samlar av flera 

olika anledningar; som att vara på jakt, att få mer kunskap, att känna estetisk eller 

historisk tillfredställelse eller att ha något som kommer att finnas kvar efter ens död. 

Vidare svarade några att de samlade av anledningar kopplade till deras jag; för att inte 

känna sig nere, för att få en utmaning eller för att öka sitt självförtroende. Att samla kunde 

även handla om relationer till andra människor som att känna samhörighet och få 

delaktighet med andra samlare eller att de som samlare delar med sig av sin personlighet 

till andra människor (Formanek, 1994, s. 331f).  

Russel Belk menar att det finns två olika sätt att legitimera sin samling och därmed två 

typer av samlare. Typ A samlar med hjälp av sina känslor och är inte så intresserad av att 

sammanställa serier av föremål. Typ B samlar mer utifrån kognitiva normer, det vill säga 

för att välja föremål till en serie av föremål och för att få kunskap snarare än skönhet. Typ 

A och B kan vara blandade (Belk, 1994, s. 320). Detta är några förslag på hur man kan se 

på orsakerna till samlande.  

 

1.6 Metod och material 
 

Jag har i undersökningen använt mig av kvalitativa metoder där jag genom djupintervjuer, 

deltagande observation och platsobservationer samlat in ett empiriskt material, det vill 

säga ett erfarenhetsbaserat material. Det material som jag samlat in består av fyra 

djupintervjuer, en deltagande observation med kortintervjuer på ett renhållningsföretag, 

platsobservationer från Falsterboplan och en loppmarknad i Folkets Park i Malmö, två 

observationer av plastkassesamlingar samt frågelistsvar från åtta personer.  

 

 

 



 13 

Djupintervjuer 

Informanterna valdes utifrån sina kontakter med olika arenor i plastkassens liv. Jag har 

därför inte tagit hänsyn till kön eller etnisk härkomst utan i första hand utgått ifrån 

informanter med specifik kunskap och erfarenhet av plastkassar. Informanterna är 

arbetsledaren Martin Persson på ett renhållningsföretag i Malmö, vald med tanke på 

plastkassarna som gatusopor, före detta museiägaren Margit Tidström och arkitekten 

Marcus Bertilsson valdes för att de samlar på plastkassar och slutligen pensionerade 

ingenjören Karl Stjern som arbetat inom plastindustrin i 23 år och har kunskaper om hur 

plastkassar blir till. 

Intervjuerna tog mellan 40 minuter och två timmar och spelades in med diktafon i 

informanternas hem eller arbetsplatser. Ljudinspelningarna transkriberades sedan till text 

för att lättare hanteras som analytiskt underlag. Jag skrev även en kort text om varje 

intervjutillfälle för att påminnas om den situation mötet ägt rum.  

 

Platsobservation 

Av en händelse följde jag med några vänner på en loppmarknad i Folkets park i Malmö. 

Jag hade kameran med mig eftersom jag skulle till en intervju vid lunch. När jag såg alla 

människor som gick omkring med kassar bestämde jag mig för att vara lite av en 

plastkasspaparazzi. Jag zoomade in de kassar som dök upp allteftersom jag gick bland 

människor och stånd på marknaden. Kassarna var i rörelse och det gällde att vara snabb 

för att fånga dem på bild. 

   Kameran var med mig från dag ett i fältarbetet, som en hjälp i observationen av 

situationer och för att få med detaljer. På Folkets Parks loppmarknad var den behjälplig 

eftersom det kan vara svårt att med anteckningsblock och penna fånga kassarnas former i 

förhållande till det kaos som en marknad medför med alla sina föremål. Jag kan tänka mig 

att det hade varit väldigt användbart att med diktafonen samtidigt tala in iakttagelser från 

marknaden, om hur människor gick mellan stånden, i vilken takt, hur de lyfte saker och så 

vidare. När jag skrev observationen mindes jag mest kassarna, som jag hade på bild, och 

inte lika starkt människornas rörelser. 

Den andra platsobservationen gjorde jag på vägen hem från samma intervju. Under den 

deltagande observationen hade jag visats till några ställen där plastkassar brukar vara men 

ett av ställena hade vi inte åkt till. Därför cyklade jag till Falsterboplan och tittade på hur 

plastkassarna rörde sig på platsen, även här med hjälp av kameran men denna gång i ett 
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lugnare tempo. Jag kunde ta många fotografier utan att plastkassarna försvann ur 

blickfånget. Platsobservationerna skrevs ner utifrån fotona en tid efteråt. 

 

Deltagande observation och kortintervjuer 

Under en dag fick jag följa med några anställda på ett renhållningsföretag i Malmö. Jag 

ville samla in ett material, dels som visar hur samhället hanterar plastskräp i en stad, dels 

för att ta reda på var plastkassarna finns i stadslandskapet, hur de anställda upplever dem 

och om de har någon uppfattning om andra människors förhållande till plastkassar. Först 

följde jag med Göran i det manuella arbetet med att tömma papperskorgar och plocka 

skräp. Vi stötte på en grupp renhållningsarbetare vid Möllevångstorget varav en berättade 

om plastkassarnas rörelser i området. Han står som A1 i materialet eftersom han ville vara 

anonym. Efter frukost fick jag följa med Olle i komprimatorn (en maskin där skräpet 

pressas samman) och vi åkte till Centralstationen i Malmö, Drottningtorget och Limhamn. 

I Limhamn fick jag byta fordon och följde under ungefär en och en halv timmes tid med 

Ragnar i en sopmaskin. Vi var i huvudsak i Limhamnområdet men jag visades även ut till 

ett område vid havet där han fyllde på vatten i maskinen. 

Till hjälp hade jag diktafonen, jag talade in iakttagelser under dagen samt spelade in de 

samtal vi hade. Jag försökte under dagen fokusera på frågorna: hur ser det ut, vad gör 

man, vilka gör vad, vad kan uppstå och är det ofta som idag (Silvén-Garnert, 1995, s. 68). 

Jag hade även ett observationsformulär med rubrikerna; plats, människor och plastkassar. 

Kameran användes flitigt för att fånga situationer och platser som jag tyckte var 

betydelsefulla. Jag spelade även in några korta filmsnuttar. Den första delen av dagen har 

kommit till störst användning i denna undersökning. 

Under den deltagande observationen fungerade fotograferandet bättre om man talar om 

rörelser eftersom jag hela tiden följde med som en svans efter arbetarna och talade in vad 

som hände, antecknade då och då och både fotograferade och filmade. Ibland hade det nog 

inte varit dumt att stanna upp lite oftare för att överblicka situationen.  

 

Observation av plastkassar 

När jag intervjuat Margit Tidström åkte jag till Bertes Museum för att titta på hennes 

plastkassar som skulle finnas där. Jag ville se samlingen för att få svar på var 

plastkassarna förvaras, hur de hanteras och hur de är och känns. Jag utgick ifrån det 

observationsformulär som jag använt vid den deltagande observationen. Under två timmar 

lite drygt plockade jag upp kassar ur fyra kartonger och fotograferade dem. Kassarna 
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valdes även ut av mina studiekamrater som följde med för att besöka museet. Eftersom 

kassarna inte hade något system knäppte jag bara så många kort jag kunde utan att 

närmare fundera på vad det var för kassar.  

När jag var hemma hos Marcus Bertilsson fick jag se hans samling på plats. I ungefär en 

timme gick vi igenom samlingen. Jag fotograferade dem medan vi samtalade om 

plastkassarna. Det finns därför en direkt koppling mellan vissa kassar och intervjun 

eftersom de fotograferades samtidigt. Utifrån fotona har jag skrivit en observation av 

museet. Ett fåtal kassar är även beskrivna i text. 

 

Frågelistor 

För att få inblick i hur plastkassar kan användas i människors vardag skickade jag ut en 

frågelista till fjorton personer bosatta i Malmö eller Skåne. Åtta av dessa skickade tillbaka 

svar. Det är i första hand kvinnor som svarat, informanterna är spridda över åldrarna 24-

83, de har olika sysselsättning, bor alla i lägenhet i en stad och minst två har erfarenheter 

av att bo i andra länder än Sverige. Målet med frågelistorna var dock att få människors 

personliga erfarenhet och inte att genom bredd låta informanterna representera Malmö 

eller Skånes befolkning (jfr Haglund & Marander-Eklund, 2005, s. 12f). 

Frågorna som ställdes handlade om plastpåsarnas vägar, plastpåsarna och deras platser, 

funktion och användbarhet samt minnen och tankar om plastpåsar (se bilaga 1).  

 

1.7 Etik och reflektion 
 

I detta avsnitt beskriver jag de etiska riktlinjer som jag arbetat med under fältarbetet och i 

sammanställningen av undersökningen och materialet. Jag reflekterar även över den 

process som undersökningen skapats i. 

   Informanterna fick information (jfr bilaga 1) om projektets syfte, metoder, villkor och 

förväntade resultat innan vi kom överens om tid och plats för intervju eller observation. 

De fick även information om att deras medverkan var frivillig och att de när de ville kunde 

dra sig ur eller stryka i sitt material. Jag berättade även att jag med deras medgivande 

tänkte lämna materialet till Folklivsarkivet i Lund efter att uppsatsen var klar. 

Informationen skickades med e-post eller som i Margits fall togs med till intervjun (jfr 

Pripp, 1999, s. 51ff). Informanternas namn är fingerade i denna undersökning. 

För att undvika att mötena skulle begränsas och styras av analytiska perspektiv berättade 

jag inte om mina analytiska utgångspunkter. Istället fokuserade jag på plastkassarna i 
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deras sammanhang (Pripp, 1999, s. 51ff). Samtidigt kunde de analytiska perspektiven 

skina igenom i de frågor som jag ställde.  

När jag började mitt fältarbete visste jag inte vilka etiska frågor som skulle komma upp, 

därför försökte jag vara tydlig med mitt syfte. I den deltagande observationen kände jag 

mig ibland villrådig eftersom det var första gången jag använde metoden. Frågorna till de 

jag följde handlade lika mycket om deras arbete som om plastkassar. Ibland berättade de 

om sig själva, varför de börjat arbeta där och andra mer privata angelägenheter. När jag 

har analyserat och arbetat med materialet har det varit viktigt för mig att inte ta med dessa 

berättelser eftersom informanterna inte gått med på att bidra med dessa då det inte var mitt 

syfte. Jag berättade för dem att ljudinspelningarna i första hand var tänkta som 

anteckningar som ska transkriberas till text och inte kommer sparas som ljudfiler, även 

fotografierna är till för anteckningar. I efterhand tycker jag att det hade varit bra om jag 

vid det första mötet tydligare bett om svar på frågor som rör fotografering och inspelning. 

Dels hade jag sluppit be om lov att spara materialet i efterhand, dels hade det varit bättre 

ur etisk utgångspunkt eftersom informanterna på förhand hade varit informerade. Jag 

trodde att deras arbetsledare hade gett dem mitt informationsblad innan jag kom, vilket 

han inte hade. När jag fick veta det skulle jag lätt kunnat gå igenom det för informanterna. 

Istället berättade jag lite på första mötet och lite allteftersom dagen flöt fram. Under de 

tillfällen som vi satt och åt spelade jag inte in något i hänsyn till att detta var deras rast. 

Istället antecknade jag om det var något som jag tyckte var betydelsefullt för 

undersökningen. 

När jag observerade Folkets Parks loppmarknad och Falsterboplan informerade jag inte 

allmänheten eller de som befann sig där om mitt projekt. De som rörde sig på platserna 

går inte att identifiera i materialet (jfr Pripp, 1999, s. 51ff). De fotografier där människor 

kan identifieras sparas endast med de människornas tillåtelse. Fokus var på kassarna och 

jag undvek att ta fotografier på människors ansikten. Fotografierna var till stor hjälp när 

jag skrev observationerna. Jag mindes situationerna bättre och upptäckte nya saker som 

jag inte såg under fältarbetet (jfr Jönsson, 2009, s.80).  

I transkriberingen av intervjuerna var jag orolig att jag fått ett spretigt material då jag 

inte styrt intervjuerna så mycket. I efterhand kan jag konstatera att materialet innehåller 

både faktauppgifter, beskrivningar om hur informanterna gör specifika saker och om deras 

föreställningar. 

När jag läser Gay Hawkins citat i inledningen inser jag att jag i mångt och mycket låtit 

mig inspireras av scenen i American Beauty och hennes reaktion på den. Innan jag 
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bestämde vilket material jag skulle samla in hade jag läst Hawkins artikel och så här i 

efterhand ser jag många kopplingar till undersökningen som helhet. I fältarbetet letade jag 

verkligen efter dansande kassar.  

 

1.8 Disposition 
 

I följande kapitel 2, Prolog, ska jag börja med att ge en kort historik till plastkassen som 

föremål och fenomen, först som idé och sedan ur ett material och miljöperspektiv. 

Därefter i kapitel 3, Plastkassarnas rörelser, undersöker jag hur plastkassarna rör sig 

tillsammans med eller utan människor samt vad det kan ha för inverkan på hur människor 

upplever kassarna. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt, Kroppstillhörande kassars rörelser 

som utspelar sig på en loppmarknad i Folkets Park och Kroppslösa kassars rörelser som 

utspelar sig på olika platser i Malmö med utgångspunkt i renhållningsföretagets arbete. I 

kapitel 4, Kassar och människor, undersöker jag två olika förhållningssätt till plastkassar 

genom att lyfta fram frågelistinformanternas och två samlares berättelser. Även detta 

kapitel är uppdelat i två avsnitt, Användare och kassen som verktyg där jag lyfter fram 

frågelistinformanternas berättelser och Samlare som presenterar två plastkassesamlare. 

Slutligen sammanfattar jag undersökningens resultat i en avslutning. 
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2 Prolog 
 

En idé 
En av mina informanter, Margit Tidström berättar för mig om plastkassens uppfinnare 

som hon talat med i telefon för några år sen. Han hette William P. Hamilton och kom från 

Perstorp i Skåne. Jag var i kontakt med museet Plastens hus som också ligger i Perstorp. 

De hade inga plastkassar att visa mig men skickade en artikel från Helsingborgs Dagblad 

där Sven Pålsson från Perstorp blir intervjuad. Han kommer väl ihåg Hamilton. De 

brukade tala om Amerika, där Hamilton bott under längre perioder av sitt liv. Margit 

beskriver honom som en affärsman med vänner i societeten, Sven framhåller en liknande 

bild fast lägger till Hamiltons boxarbakgrund. 1949 försökte han sälja amerikanska skor 

till skojätten Skoman i Stockholm. De ville inte ha skorna, men gärna en praktisk 

förpackning till skorna. Så kom han på att göra en påse i plast och tryckte Skomans logga 

på dem. Hamilton fick ingen patent på sin uppfinning, kanske för att han väntade för 

länge. Patentingenjör Yngve Stenberg förklara i artikeln att när en uppfinning väl är ute på 

marknaden är det för sent (Wieland, 2004).7 

Istället dyker en annan svensk man upp, Sten Gustaf Thulin som tog patent 1965 genom 

företaget Celloplast AB.8 Han står till exempel omnämnd på European Plastics News 

Weekly e-Bulletin hemsida9 och många andra hemsidor10 som uppfinnaren av plastkassen, 

eller rättare sagt, hängselkassen eller shoppingkassen som man kan kalla den. En annan 

informant, Karl Stjern berättar för mig hur dessa skiljer sig från andra plastkassar. Thulins 

kasse är präglad av ingenjörskonst, man blåser en stor ballong av plasten, rullar upp den 

på en valls och viker den. Sen svetsar man den i toppen och stansar ut en bit så det blir 

handtag.11 Vi känner den från de flesta mataffärer.12 I USA kallas den T-shirt bag. På 

Espacenet patent search, hemsidan för The European Patent Office, hittar jag bevis: ”bag 

with handel of weldable plastic material”, ”Inventor Sten Gustav Thulin”, arkiverad 10 

juli 1962.13 

 
                                                 
7 Intervju med Margit Tidström den 6 april 201. 
8 http://www.answerbag.com/q_view/1905324 Tillgänglig 21 maj 2011. 
9http://www.europeanplasticsnews.com/subscriber/newscat2.html?cat=17&channel=&id=
1222446525 Tillgänglig 21 maj 2011. 
10 http://www.alphaplastix.com/, Tillgänglig 21 maj 2011. 
11 Intervju med Karl Stjern den 19 april, s. 13f. 
12 Intervju med Karl Stjern den 19 april, s. 13f. 
13http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=31
80557&KC=&FT=E Tillgänglig 21 maj 2011. 
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Sammansättning och nedbrytning 

Plastkassar är gjorda av ämnet polyeten (PE) som är förhållandevis billig att tillverka. 

Redan på 1930-talet försökte man skapa polyeten i England men den började användas 

först 1942 och idag finns det några olika sorter (Nord & Tronner, 2008, s. 27, 44). 

Polyeten används i flera andra produkter; för livsmedel, i dunkar och hinkar, i vatten- och 

avloppsrör, isolering och mantling av el- och telekommunikationskablar, i bensintankar, i 

kompresser, förpackningar för koksalt, näsdroppar och så vidare (Neste Polyeten AB, 

1990, s. 14).  

Den petrokemiska industrin omsätter ca 4 % av den totala världsproduktionen av olja 

och gas, resterande går i huvudsak till transport, uppvärmning och elproduktion.14 

Polyeten bryts ner av UV-ljus och värme och tål därför inte att vara utomhus (Nord & 

Tronner, 2008, s. 75). Museerna har mängder av plastföremål men bevarandekunskapen är 

eftersatt (Nord & Tronner, 2008, s. 7). Plastkassar finns till exempel representerade på 

Nordiska Museet i Stockholm.15 

1994 införde regeringen ett producentansvar för förpackningar och tidningar vilket 

innebär att de som producerar en vara är skyldiga att ta hand om varan även efter att 

konsumenten använt den.16 Dessa varugrupper är de första att få producentansvar, men det 

beror inte på att de utgör det allvarligaste miljöhotet utan för att de är enkla att åtgärda.17 

Den 6 maj 2010 invigdes Europas modernaste anläggning för plaståtervinning i Lanna 

utanför Värnamo. Med hjälp av högteknologisk teknik i kombination med en manuell 

kvalitetskontroll sorteras, tvättas och matas hushållsplasten med råmaterial för att sedan 

säljas till återvinnare i Europa eller Sverige.18  

 

 

 

 

                                                 
14 http://www.ne.se/lang/plast Tillgänglig 15 maj 2011. 
15http://www.digitaltmuseum.se/search?classifications[%220552%22]=1&classification_s
ystem=Nm-klass&also_without_pictures=1 Tillgänglig 21 maj 2011. 
16 http://ftiab.se/bakgrundhistorik.4.405877db1168b892a8000828.html Tillgänglig 17 
april 2011. 
17 http://ftiab.se/producentansvar.4.405877db1168b892a8000850.html Tillgänglig 17 april 
2011. 
18 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/europas-modernaste-anlaeggning-
foer-plastaatervinning-aer-nu-invigd-405785 Tillgänglig 15 maj 2011. 
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3 Plastkassarnas rörelser 
 

I detta kapitel undersöker jag hur plastkassar röra sig tillsammans med eller utan 

människans hjälp samt vilken inverkan rörelserna kan ha på hur människor upplever 

kassarna. I första avsnittet följer jag plastkassar på en loppmarknad i Folkets Park och i 

det andra avsnittet följer och samtalar jag med bland annat Göran, Olle, Ragnar och deras 

arbetsledare Martin från ett renhållningsföretag i Malmö. 

 

Kroppstillhörande kassars rörelser 
 

Biografier på en marknad 

Något säger mig att det är solen som lockat flest besökare till loppmarknaden och inte 

enbart fynden som många går omkring och spanar efter. Stånden står uppradade på vars en 

sida om en grusgång som sedan öppnar sig till en grusplan och formar marknaden till en 

droppe. Redan innan jag går in i folkmassan gör jag mig redo att fotografera plastkassar, 

för jag ser att det är flera stycken som guppar omkring på människors armar eller i deras 

händer hängandes ner mot marken.19  

En skrivare står uppställd i en löst påträdd, genomskinlig kasse ovanpå en kartong på 

marken, en annan kasse har blivit fylld med sladdar. Under borden står hos många en 

förvaring för kassar. Hos en handlare finns de i en pappkartong och innehåller bland annat 

en papperspåse, en Ikea-kasse, en Systemet-påse, genomskinliga fruktpåsar och matkassar. 

Mellan sig och en barnvagn håller en kvinna i svart rock flera fulla kassar. Det bildas 

små veck i dem innan de samlas mellan några fingrar. En av kassarna är gulfärgad, de 

andra saknar färg, alla är transparenta. De jag ser, de som är ytterst, ser ut att vara fyllda 

med saker inslagna i tidningspapper.20 

Föremålen på marknaden har lyfts ur ett annat sammanhang för att bli handelsvaror här i 

solen. Att vara en handelsvara är en av flera faser i deras sociala liv och vissa föremål kan 

liksom glida mellan att vara en handelsvara och sedan inte vara det. Loppisfynd är bra 

exempel på sådana föremål. En tröja som var tänkt att hamna i soporna kan röra sig från 

vänta-på-att-bli-kastad-fasen till handelsvaru-fasen när en handlare bestämmer sig för att 

istället försöka sälja den. Det är också så att föremålen här har varit handelsvaror någon 

                                                 
19 Observation av loppmarknad i Folkets Park den 9 april 2011, s. 1. 
20 Observation av loppmarknad i Folkets Park den 9 april 2011, s. 3f. 
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gång tidigare i livet. Så är det även för plastkassarna men de rör sig inte mot någon 

handelsvarufas, de verkar stanna i en funktionell fas (Appadurai, 1986, s. 13).  

En kasse ligger överst i en barnvagn medan en kvinna går framför med barnet i sin hand. 

De har bytt plats för ett ögonblick. Någon har tagit av sig vantarna i värmen och håller 

dem i handen tillsammans med två vita kassar utan tryck.21  

Att de är på en marknad är viktigt för hur vi ska förstå plastkassarnas sociala liv, man 

kan se det som att föremålen har sina egna biografier. I vilken situation en plastkasse är 

utbytbar mot något annat visar nämligen vilken social funktion den har (Appadurai, 1986, 

s. 17ff). Just på marknaden följer plastkassarna mest med andra varor som bytts mot 

pengar, deras funktion är praktisk. 

 

En hjälp i shoppingritualen 

Många behöver en kasse till sina loppisfynd. Med handtagets hjälp kan den hänga smidigt 

på underarmen medan bäraren tar upp ett nytt föremål på bordet eller ur lådan och 

granskar det. Kassen rör sig knappt, den stannar upp och lutas lätt mot bordskanter och 

nuddar ibland gruset. 22 Det är roligt hur de tunnare kassarna blir som draperade tygpåsar i 

bärarnas händer. Igenom påsen kan man se hur föremålen ligger där, barnskor, stickade 

plagg, badkläder, leksaker, en julgransfot, en hel del olika och oförutsägbara ting. 

Kassarna hamnar gärna under barnvagnarna i korgen där, de kan ligga ensamma och lätta 

eller hoptryckta med annat, som ägglådor till exempel. 23  

Föremålen kan ses representera sociala former av kunskap, till exempel om hur man på 

rätt sätt konsumerar en vara (Appadurai, 1986, s. 41). Plastkassarna öppnar vissa 

handlingsutrymmen och möjligheter för oss.24 Filosofen Maurice Merleau-Ponty skulle 

säga att plastkassarna är något vi fungerar med snarare än något vi reflekterar över 

(Frykman, utan år). 

När människor använder plastkassarna och inte behöver bära varorna under armen, kan 

man säga att kassarna hjälpt till att göra dessa energier passiva, genom att samla varorna 

praktiskt på en plats, så att letandet efter fynd mer ostört får ta människornas 

uppmärksamhet. Tom O’Dell förklarar att det i ritualer används föremål som ska göra 

vissa energier starka samtidigt som andra energier ska bli passiva (O’Dell, 2010, s. 72f). 

                                                 
21 Observation av loppmarknad i Folkets Park den 9 april 2011, s. 2. 
22 Observation av loppmarknad i Folkets Park den 9 april 2011, s. 2. 
23 Observation av loppmarknad i Folkets Park den 9 april 2011, s. 3f. 
24 Föreläsning om fenomenologi med Jonas Frykman, professor emeritus vid Lund 
Universitet den 28 januari 2011.  
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Konsumtion, eller shopping kan ses som ett slags ritual, det vill säga en platsspecifik och 

kollektivt överenskommen handling som är beroende av att människor upprepar den 

(O’Dell, 2010, s. 72f). Plastkassarna kan därför sägas fungera som rituella föremål om 

man ser loppmarknaden som platsen för ritualen. 

Människor är till sin natur rituella varelser, menar Mary Douglas. Ritualerna hjälper oss 

att koncentrera oss på specifika upplevelser. Det påverkar även vår prestationsförmåga då 

koordinationen mellan kroppen och hjärnan stärks (Douglas, 1966, s. 93f). Kroppen är 

aldrig bara ett objekt i världen, istället är den det medium från vilket vår värld blir till, 

förklarar Merleau-Ponty. De möjligheter som plastkassarna har kopplas tillbaks till 

kroppen på andra sidan; kroppen som upplever kassen (Leber, 1992, s.5). 

 

Tystnad, frånvaro 

Kassarna på marknaden är där människorna är och där varorna är, inte någon annanstans. 

Allt får bli där det är till skillnad från gårdagen då kassar och gratistidningar dansade 

omkring på gatorna i kapp med annat skräp och löv. De kassar som finns här har ägare, 

eller bärare kanske är ett bättre ord eftersom de flesta kassar nog fåtts gratis av handlarna 

på marknaden.  

En kasse vilar lätt i handen medan bäraren strosar förbi stånd och lådor med saker. 

Ganska obemärkt och inte i någons direkta blickfång hänger den fritt och utan att kollidera 

med någonting eller med någon människa. Så är det med de flesta kassar, de flyter förbi på 

ett eller annat sätt med hjälp av sina bärare. De liksom mest är där bara, det är inget som 

någon på marknaden är ute efter att köpa, kassarna får man bara, efter en kort fråga om 

man behöver en.25  

Jag kan naturligtvis inte höra människorna på marknadens tankar men av blickarna att 

döma kan man tänka sig att deras medvetande snarare är hos föremålen i stånden, 

människorna runt omkring eller på saker som ska göras under dagen än på plastkassarna 

som de bär omkring på. Kanske tänker de på det som finns i plastkassarna, men på 

kassarna i sig?  

Kroppens närvaro är högst paradoxal, menar Drew Leber, samtidigt som kroppen på ett 

sätt är det mest närvarande i våra liv utmärks den av frånvaro. Den egna kroppen är sällan 

det som upplever genom medvetandet, istället är de det vi tänker på. Ändå är det via vår 

sinnesförnimmelse som vi tar till oss världen (Leber, 1992, s. 7). Nigel Thrift förklarar hur 

vårt medvetande fungerar. Det tar en halv sekund innan medvetandet är närvarande. 
                                                 
25 Observation av loppmarknad i Folkets Park den 9 april 2011, s. 2. 
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Kroppen behöver inte denna starttid utan är alltid närvarande (Thrift, 2004, s. 67). Det är 

alltså kroppen som först upplever den fysiska världen, som känner platsen, objekten och 

uttrycken i människors ansikten (Leber, 1992, s. 7). Leber frågar sig hur det kommer sig 

att kroppen, om man ser den som en utgångspunkt för upplevelser, ändå tenderar att undgå 

direkt upplevelse (Leder, 1992, s.1). Som att hålla i en plastkasse, tänker jag. Hur kommer 

det sig att vi verkar stanna vid en kroppslig närvaro utan att göra oss medvetna om 

kassarna. De verkar vara så tysta för oss.  

Etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren beskriver hur rutiner hjälper oss att utföra 

handlingar utan att vi behöver vara medvetna om vad vi gör. Det blir ett sätt att hålla 

uppmärksamheten på viktigare saker (Ehn & Löfgren, 2010, s. 7) som en del av ritualen. 

Marknaden är viktigare för människorna än plastkassarna är. De är en del av en djupt 

rotad vana som vi tar för givet och som har blivit osynlig och naturlig för oss, vanan att 

bära på en plastkasse (Ehn & Löfgren, 2010, s. 80ff).  

Mötet mellan människan och kassen kan ses vara viktigt. Arjun Appadurai menar att 

även om det är människor som bestämmer värdet på föremål, som plastkassar, så är det 

också så att plastkassarna hjälper oss att bestämma vårt eget värde (Appadurai, 1986, s. 

20).  

Om man menar att kassen är tillverkad för att bäraren ska använda den, är värdet satt till 

kassens duglighet och användbarhet i hans liv. Kassen är viktig för att bäraren ska kunna 

ingå i samhällets ritualer, som den på loppmarknaden men även på andra platser där 

shoppingritualer utförs. Bäraren tycker kanske snart att hans värde är högre än att han ska 

gå och bära på en trasig kasse, den uppfyller inte de krav han har på föremålet i dessa 

specifika situationer. Då kommer han att göra sig av med den, kanske kastar han den lite 

slarvigt i en papperskorg så att vinden får tag i den och kassen blåser ur och ner längs 

gatan. Utan sin bärare kan kassen ses som värdelös och utan mening. Den har förlorat sin 

funktion och är ensam. Jag frågar mig vad som blir synlig när plastkassen går över till 

denna kroppslösa fas i sitt liv. 

 

Kroppslösa kassars rörelser 
 

System 

Jag följer med Göran tidigt en morgon i hans arbete och vi börjar med att åka till 

Triangelns tågstation. Vi kör in på cykelbanor och gångbanor mellan stolpar och så 

kommer vi fram till vårt första stopp som är Triangelns tåguppgång mot Triangelns 
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köpcenter. [---] Göran tar snabbt bort sopsäckarna från papperskorgarna, de är inte så 

fulla. [---] Vi åker mellan dem med bilen, bara tio, tjugo meter på ett ungefär från 

varandra, de har olika design vilket kräver olika hantering. Vissa måste öppnas med 

nyckel och tömmas från en lucka i botten där man sätter en plastsäck för att fånga upp 

skräpet.26  

Martin Persson, arbetsledare på renhållningsföretaget, menar att han inte ljuger om han 

säger att de tömmer minst trehundra papperskorgar per dag, och så plockar de manuellt.27 

Han berättar att de jag följer med under en dag, som är vid Möllevångstorget, kallas 

renhållningsgruppen. ”Dom har från vägg till vägg”, förklarar Martin, ”eller från hus till 

hus så de tar allting, både gator och gångbanor och sånt”. De skräpfyllda säckarna hamnar 

sedan i containers som är utplacerade i staden. Komprimatorer används också, ”man 

lägger ner (skräpet) i en sån behållare, som i en container, men den pressar ihop det”, 

förklarar Martin och fortsätter: 

 

Där kan vara kanske, säg att där kan vara fem ton i en sån, när dom väl har pressat 
dom. [---] såna här plastsäckar och papperssäckar med skräp är trehundra ton per år.28 

 

För att hantera skräpet har samhället skaffat sig en fysisk kontroll över det vilket blir 

synligt i renhållningsgruppens dagliga arbete (Douglas, 1966, s. 60). Att göra sig av med 

skräpet är alltså en pågående praktik som, om man lyssnar på Kevin Hetherington, handlar 

om att sätta skräpet i ett frånvarande tillstånd. Han menar att man (om man tar 

renhållningsföretaget som exempel) genom att tömma gatorna på skräp på det här viset 

skapar en frånvaro på gatorna. Det väcker tanken på hur vi uppfattar det sociala liv som 

finns där. Hetherington menar att sociala relationer inte bara utförs kring det som är 

närvarande utan även kring en närvaro av vad som inte är där. Frånvaron av skräpet har ett 

ordnande intryck och att kasta är en del av människors konsumerande. Om 

papperskorgarna inte tömdes var dag fanns chansen att de sociala relationerna skulle 

ändras, då frånvaron av skärpet på gatorna är något vi vant oss med (jfr Hetherington, 

2004, s. 159f). 

Jag följer även med Olle under min dag med renhållningsföretaget. Han tycker det har 

blivit mer och mer skit. Det är så nu i alla fall, berättar han, och det är inte bara unga, äldre 

                                                 
26 Deltagande observation på Renhållningsföretaget den 8 april 2011, s. 3 
27 Intervju med Martin Persson den 31 mars 2011, s. 8. 
28 Intervju med Martin Persson den 31 mars 2011, s. 1f. 
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har också blivit slarvigare. ”Men skiten den lever vi på ju” säger Olle när jag frågar om 

det skapat några problem.29 

Antropologen Mary Douglas förklarar att smuts framför allt är rumsligt. På fel plats blir 

skräpet plötsligt synligt (Douglas, 1966, s. 161). ”Vår jakt på smuts”, som hon uttrycker 

det, kan förstås på så vis att när vi till exempel städar gör vi inte det för att vi är rädda för 

sjukdomar utan för att ändra vår miljö så att den överensstämmer med hur vi tycker att den 

bör se ut. Våra ansträngningar att undvika smuts kan ses som ett försök att göra 

upplevelsen av staden mer harmonisk (Douglas, 1966, s. 11).  

Det är stor skillnad i mängden skräp, värst är det på sommaren.30 Skräpet hör inte 

hemma i staden, därför pågår ett dagligt arbete med att försöka hantera dessa mängder 

som säsongsvis sprider sig på olika platser i staden. De har blivit anomalier, det vill säga 

ett inslag som inte passar in. Det finns olika sätt att hantera anomalier, förklarar Mary 

Douglas. Ett sätt är att döma ut det orena och smutsiga. När man dömer ut det betyder det 

att det helt enkelt inte får existera om ordningen ska upprätthållas. Renhållningsföretaget 

kan ses som ett tecken på att samhället dömer ut skräpet eftersom det inte får förekomma 

på stadens gator och torg. Ett annat sätt att hantera en anomali kan vara att ignorera den 

men då skräpet är en del av vårt samhälle, som en del av konsumtionen kan det inte 

ignoreras. Vi hanterar det istället genom olika bestämmelser (Douglas, 1966, s. 60ff).  

 

Anomalier i rörelse 

När Göran och jag lämnat Triangeln och kör mot Bergsgatan ser vi att 

renhållningsgruppen står i återvändsgränden på Norra Skolgatan alldeles vid Bergsgatan. 

Det är mycket skräp på marken och Göran kör över trottoarer och cykelbanor för att 

komma dit. 31 Det är mest papper på gatorna berättar Martin, tidningar och från snabbmat 

och vanligt papper.32 Plastkassarna rör sig alltså i detta sammanhang tillsammans med 

dessa föremål men de har olika sätt att röra sig, olika kvaliteter som spelar roll i 

föremålens rörelsebanor. Göran och jag kliver ur bilen för att hjälpa till. Jag hejar, börjar 

fotografera och får en kort intervju med en av dem som städar. Han berättar var 

plastkassarna rör sig i området:33 

 

                                                 
29 Deltagande observation på Renhållningsföretaget den 8 april 2011, s. 26. 
30 Deltagande observation på Renhållningsföretaget den 8 april 2011, s. 36. 
31 Deltagande observation på Renhållningsföretaget den 8 april 2011, s. 3. 
32 Intervju med Martin Persson på Renhållningsföretaget den 31 mars 2011, s. 10f. 
33 Deltagande observation på Renhållningsföretaget den 8 april 2011, s. 3. 
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A1: I den hörnan, där nere där är nog en tio påsar uppe, rätt uppe i träden. 
PH: Usch. Men då måste ni ha sån lift för dom? 
A1: Ja. [---] Det värsta är att dom är så fruktansvärt slarviga torgarna, så att dom, dom 
bara släpper dem. [---] alltså till deras försvar så är det ju blåsten som ställer till 
mycket för dom är vana vid att släppa det kanske och sen plocka upp det men när det 
blåser… [---] Här nere, (och) på Falsterbogatan där är ju såna ställen där det fastnar 
liksom sen kommer det inte längre. […] Det samma nere på Falsterbogatan.34 

 

Efter tre, när marknaden ska packa ihop på Möllevångstorget blåser plastkassarna ända till 

Nobelvägen. ”De virvlar upp i luften när man kommer med sopmaskinerna, berättar en av 

städarna, ”man tror att man har dem, så blåser de åt sidan och upp i luften.”35  

Hur plastkassarna rör sig inverkar på hur vi upplever dem (Kopytoff, 1986, s. 67). Mary 

Douglas menar att smuts skapas när gränsdragningarna inte utförts på rätt sätt. Kassarna 

måste undangöras så att ordningen kan bibehållas (Hetherington, 2004, s. 161). Douglas 

förklarar hur ett första möte med en anomali kan göra oss ängsliga. Den känslan kan 

förändras när människor blivit vana vid dem. Istället kan de tränga bort eller undvika dem 

(Douglas, 1966, s. 14). För renhållningsgruppen är inställningen en annan. De har stenkoll 

på plastkassarnas rörelser kring Möllevångstorget.  

Göran tar mig till en plats på Ystadgatan där det alltid brukar finnas en massa kassar på 

gatorna, trottoarerna, cykelbanan, i träden, buskarna, i lekplatsen och i luften flygandes 

omkring. När vi når platsen ser jag redan genom fönstret hur stora, vita plastkassar 

gemensamt flyger fram längs vägen, från Folkets Park, över Ystadgatan och in på gatan 

som leder till mataffären lite längre ner. Göran tar ut sin plockpinne och en säck medan 

jag börjar fotografera kassarna. Tre kassar kommer åkandes på cykelbanan och jag börjar 

filma dem. [---] En liten kasse dansar med, men har sin egen bana. Den cirkulerar åt 

sidorna ut på gångbanorna, än det ena hållet, än det andra. I trädet hänger en kasse också 

och där ligger en helt oanvänd plastkasse på kullerstenarna invid ett träd, halvt hopvikt 

men platt, liksom aldrig öppnad. De blir alla till skräp när Göran tar upp dem med sin 

plockpinne. 36 Genom sina kunskaper om var kassarna rör sig kan plastkassarna säkert 

samlas in i det reningssystem som samhället skapat för att hantera denna anomali. 

 

Kontrollen över anomalier gäller i första hand platser där människor rör sig mycket 

(Douglas, 1966, s. 60). På andra plaster verkar det inte vara en lika stark organisering för 

att kontrollera anomalierna. Detta blir synligt i slutet av min deltagande observation då jag 
                                                 
34 Deltagande observation på Renhållningsföretaget den 8 april 2011, s. 11. 
35 Deltagande observation på Renhållningsföretaget den 8 april 2011, s. 5. 
36 Deltagande observation på Renhållningsföretaget den 8 april 2011, s. 4 



 27 

följer med Ragnar i sopmaskinen. Det dammar mycket, maskinen har därför vatten som 

ska binda dammet så att det lättare sugs upp. Vi åker ner till ett industriområde utanför 

Limhamn där ett bostadsområde byggas vid havet. Det blåser mycket. Man ser Turning 

Torso genom buskarna, långt bort i fjärran. En massa plastkassar har fastnat i buskarna. 

Ragnar berättar att det är de som plockar manuellt, alltså de i till exempel 

renhållningsgruppen, som har hand om att ta bort plastkassarna här, men bara om de blir 

ditskickade. ”Vi har våra ställen vi prioriterar. Och det är där folk är mest…”, berättar han. 

 

Avvägar 

Plastkassen i frukthandlarens hand är inte olik den som virvlar omkring på 

återvinningsstationen i Spillepengen. Men det är inte självklart att föremålet transformeras 

till material, vilket är själva syftet med att återvinna dem. Det händer att plastkassarna tar 

egna vägar och fortsätter sina liv någon annanstans. Deras rörelser visar hur vi har vissa 

förväntningar på föremåls banor (Kopytoff, 1986, s. 67). Såhär beskriver Marcus 

Bertilsson det: 

 

Det var […] en artikel härom veckan, det var en stor reningskampanj på strandängarna 
mellan Lomma och Spillepengen. Alltså, utanför Alnarp så att säga… Det är ju väldigt 
fina såna här betesmarker ner mot havet… Och det är naturskyddat men det ligger 
alltså bredvid Spillepengen och tänker man på den förhärskande vinden som är från 
sydväst så, mm. Det är ganska mycket plastpåsar och skit på dom ängarna och 
strandängarna. [---] Och det som huvudsakligen blåser dit det är ju plastpåsar 
naturligtvis…Andra saker blåser inte lika lätt, men plastpåsar gör det. Då hjälper det ju 
inte att det är naturskydd… Fyllt med plast…37 

 

De plastkassar som fastnat i träden eller sådana som hamnat i naturskyddat område 

upplevs annorlunda än de som rör sig på loppmarknaden i Folkets Park. Man kan se det 

som att deras moraliska bana här har slutat illa då de kommer utanför samhällets system 

eller i dess marginaler. På strandängarna och i träden utgör de kanske inte ett ur 

miljösynpunkt direkt hot mot människor, eftersom polyeten bryts ner i solljus (Nord & 

Tronner, 2008, s. 75).38 Men de väcker ilska genom att skapa en spänning i de före-

ställningar som finns om var de borde vara och naturen borde vara. I den här situationen, 

när människor genom en reningskampanj försöker lösa dessa problem blir samhällets 

trosföreställningar synliga (Douglas, 1966, s. 132).  

                                                 
37 Intervju med Marcus Bertilsson den 9 april 2011, s. 25f 
38 Intervju med Karl Stjern den 19 april 2011, s. 7. 
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Avvägar är bara intressanta i relation till den väg de avviker från. Man kan säga att 

plastkassar har allmänna vägar, sådana som de förväntas ta, från affären och hem eller till 

en papperskorg. När kassarna inte kommer till vidare användning, inte slängts i en 

papperskorg eller blåser iväg från återvinningsstationen har de därför tagit en avväg. Är 

man intresserad av att följa ett föremåls sociala liv är det bra att definiera deras allmänna 

vägarna. På så sätt blir det lättare att förstås avvägarna i rätt sammanhang. Om man till 

exempel skulle hitta en kasse på strandängarna i framtiden behöver man veta kassens 

allmänna väg för att förstå att detta är en avväg i de föreställningar som vi har i dagens 

samhälle. Kunskapen om deras liv som bärkassar kan ses göra det möjligt att förstå att de 

är på gatan eller i naturen för att de har hamnat fel. Relationen mellan vägar och avvägar 

är därför historisk och konsekvent. Det är för att kassarna har allmänna, förväntade vägar 

som de kan ha avvägar från början.  

För renhållningsgruppen har kassarnas avvägar kring Möllevångstorget blivit 

förutsägbara och kan på så sätt sägas ha skapat en ny allmän väg (Appadurai, 1986, s. 

28f). De vet var kassarna rör sig och därför även var de ska fångas upp för att återvända 

till den ordning som gruppen är där för att skapa.  

Nästa dag cyklar jag till Falsterboplan för att se om det är likadant där. I de korta 

stumparna till grenar sitter flera tunna kassar fast och fladdrar i vinden. Många är 

transparenta fruktpåsar men här finns även en gul tunn kasse och flera gröna av samma 

tunna sort. Planteringen ligger mellan en återvändsgränd och trottoaren till Ystadgatan. På 

andra sidan står en lång rad med bilar parkerande. En mamma går förbi i rask takt med sitt 

barn i barnvagn och en ung man släntrar över till andra sidan gatan. Det är eftermiddag 

och solen står lågt borta vid Möllevångstorget. Skarpa skuggor vid husgaveln in till 

Falsterbogatan gör det lite kyligt där jag står och fotograferar. En liten virvelvind får några 

kassar att snurra tillsammans med papper och plastskräp. Sen fortsätter de ner längs 

Falsterbogatan tills vinden mojnar eller vänder. I planteringen har en vit kasse fyllts med 

luft och bländar mig där den guppar i solen. Gångbanan är fortfarande grusig efter vintern 

fastän snön försvann för flera veckor sedan. Cyklister far fram än åt det ena, än åt det 

andra hållet.39 

De rena gatorna kan ses som ett symptom på hur vi försöker lösa problemet som dyker 

upp när mängderna skräp och däribland plastkassar hamnar där de inte ska vara. När detta 

problem löses blir det tydligt att vårt samhälles trosföreställningar handlar om att vi lever i 

en ren värld och vi vill leva i en ren värld. När gatorna i städerna är rena dyker inte de 
                                                 
39 Observation vid Falsterboplan i Malmö den 9 april 2011, s. 1. 
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problem upp som egentligen finns i samband med vårt överflöd. Problemen syns först när 

plastkassarna tar sina egna vägar, är svårfångade och lever sina liv med hjälp av vinden 

(Douglas, 1966, s. 132). De blir kvar som ett minne eller som en känsla av frånvaro av det 

skräp renhållningsgruppen forslar bort var dag (Ottoson, 2008, s. 129).  

Människor verkar ignorera kassarna, kanske för att göra andra saker lättare att ta till sig, 

som hur gruset halkar under däcken eller hur stopljuset lyser rött. Mary Douglas menar att 

vi genom att ignorera det obekväma skapar en stabilitet i våra liv (Douglas, 1966, s. 57). 

Och det verkar fungera i den här situationen, men det är kanske för att 

renhållningsgruppen håller antalet kassar nere till ett fåtal. Ottosson menar att det vi 

försöker göra oss av med liksom verkar vända om och bita oss i baken. Det finns alltid en 

risk att det vi kastat fortsätter att utöva en slags inflytande över oss trots sin frånvaro 

(Ottoson, 2008, s. 131).  

Det finns buskar även vid kanten till Falsterboplan och de är inte klippta. De verkar ha 

fångat upp en del kassar som nu sitter hoptrasslade i grenarna och blåses upp av vinden till 

segel och stretar liksom för att komma loss men blir kvar där och prasslar bäst de kan. 

Knoppar slår ut längs grenarna och några fallna löv från i fjol sitter fastklämda längs 

stammarna vid marken. En liten fyrkantig kasse ligger framför busken. Vi vet att den nog 

kommer hamna bland grenarna, men just nu ligger den med jorden under sig och bryts 

sakta ner av solstrålarna.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Observation vid Falsterboplan i Malmö den 9 april 2011, s. 1. 
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4 Kassar och människor 
 
I det här kapitlet vill jag undersöka två olika förhållningssätt till plastkassar genom att 

lyfta fram frågelistinformanternas och två samlares berättelser. Först möter vi Evelin 24 

år, Aron 34 år, Anna 26 år, Dan 82 år, Elizabeth 70 år, Camilla 45 år, Zoie 54 år och Katja 

33 år som alla svarat på den frågelista jag skickat till dem om plastkassar. Efter det möter 

vi Margit 71 år och Marcus 37 år som jag intervjuat angående deras plastkassesamlingar. 

Jag frågar mig vilka skillnader i förhållningssätt till plastkassarna som blivit synliga 

bland informanterna och på vilket sätt plastkassarna kan uppfattas och hanteras av dem.  

 

Användare och kassen som verktyg 
 
Plastkassarnas väg hem 

Kassarna kommer till frågelistinformanterna från olika affärer. Oftast köps de för att bära 

varorna i, eller när något är ”för otympligt att bära direkt i handen” berättar Evelin. Detta 

är plastkassarnas handelsvaru-fas, en ganska odramatisk händelse i frågelistinformanternas 

liv (Appadurai, 1986, s. 13).  

Vägen hem från affären är inte så lång, det kan vara dåligt väder och kassen kan vara 

tung men i övrigt är det inga problem att bära hem dem. En kasse är praktisk att bära varor 

i, särskilt om det är något ätbart i dem som kan kladda, berättar Aron. Anna bruka ställa 

allt i sin cykelkorg och det tycker hon är bra. För Evelin kan kassarna ge skuldkänslor: 

 

Det är praktiskt att ta hem plastpåsar, men de ger mig skuldkänslor, både för att jag 
kunde ha tagit en extra tygkasse med mig till affären och sparat miljön lite, men också 
för att jag alltid underskattar hur mycket jag kommer att vilja handla. Jag känner mig 
lurad att konsumera. 

 

Det är inte en självklarhet att det är just en plastkasse som ska hjälpa dem att få hem 

varorna. Plastkassarna byts ibland ut mot tygkassar eller en ryggsäck som informanterna 

tar med sig till affären för att de vill göra en miljöinsats: 

 

Anna: En gång hade jag handlat mer än vad jag kunde bära på hemköp (hade alltså inte 
med mig min tygpåse), och eftersom att jag är väldigt religiös med det här och hellre 
stoppar in grejer i behån än att köpa en påse så försökte jag gå hem med allting ändå. 
När jag gick över gatan så tappade jag potatispåsen. […] Jag kände mig lite dum 
’varför kunde du inte bara köpa en ordentlig hemköpspåse som alla andra’, tänkte jag. 
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I dessa vardagliga sammanhang kan man säga att plastkassen är tvetydig och öppen för 

flera tolkningar. Samtidigt som den finns tillgänglig i affärerna och är mycket användbar 

känner några av informanterna att de borde använda något annat att bära sina varor i, att 

de vill spara på miljön. När något signalerar tvetydighet kan människor välja att se dem 

som vilka signaler som helst eller så väljer man den ena eller andra tolkningen (Douglas, 

1966, s. 57ff).  

Plastkassen blir å ena sidan en symbol för något destruktivt som informanterna vill 

motverka. Men att bära på en kasse känns ingenting menar vissa informanter medan andra 

lyfter fram det som finns i kassen. Generellt tror de att folk inte tänker så mycket, när de 

ser informanterna bära omkring på en plastkasse. Elizabeth tror att de tänker ”jaha, har 

hon varit där och handlat” medan Aron och Anna inte tror att de tänker så mycket alls. 

Kanske om man möts och måste ge extra plats för att inte stöta till påsarna, förklarar Aron. 

Katja bryr sig inte om vad andra tänker, men kassarna kan säkert vara statussymboler som 

visar om man har råd eller inte att handla i vissa affärer, fortsätter hon. 

 
Plastkassarna och deras platser 

Camilla förklarar att plastkassarna ligger i understa lådan i köket vilket är en tradition 

hemifrån. Hemma hos Elizabeth ligger de istället i en sydd påse i ett skåp och hos Dan 

finns kassarna i ett skåp i sovrummet. Evelin förklarar att hon inte har reflekterat över att 

de alltid hamnar i nedersta lådan i köket var gång hon flyttar. Det är på sätt och vis ett 

ickeval, menar hon. 

Där ligger de, helt vanliga påsar, mest matpåsar med butikens namn på, sladdriga men i 

bra plast för de håller mycket vikt. Evelin berättar att plastkassarna kan lukta sunkigt från 

grönsaker som legat i. Hon tycker att det är en lite klaustrofobisk lukt. Nya kassar luktar 

däremot ganska gott, ”som en ny leksak”. Dan varken luktar eller känner på påsar och de 

flesta informanterna känner eller tänker inte på någonting när de ser dem, berättar de. 

Kassarna kan väcka känslor men inte så många minnen. 

Etnologen Jonas Frykman menar att lukt, smak, hörsel och beröring inte på samma sätt 

som ord genererar reflektion. Sinnena tar in världen på ett annat sätt, det materiella 

påverkar oss direkt så att vi känner med dem (Frykman, utan år). Som jag tidigare nämnt 

tar det ungefär en halv sekund för hjärnan att skapa ett medvetande (Thrift, 2004, s. 67). 

En förklaring till att vi inte närmare reflekterar över de plastkassar som vi använder kan 

vara just detta som Frykman förklarar, vi känner dem. Men när kassarna är på fel ställen 

blir informanterna medvetna om dem och reflekterar över deras existens.  
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Katja till exempel tycker att plast är ett stort problem eftersom den är gjord av olja och 

ganska miljövidrig med mjukgörare och annat. Informanterna är eniga om att plastkassar 

absolut inte ska slängas i naturen eller i parker och planteringar.  

Som jag i föregående kapitel visat kan plastkassar på fel plats ses som anomalier. Ett sätt 

att hantera dem är att stämpla dem som farliga. Människor kan känna ängslan inför dem. 

En kasse på fel plats kan ses som en fara. De blir symboler för en oroande framtid av 

sopberg och miljöförstöringar. Dels, som Katja menar, genom det material de är gjorda av, 

dels för att de skapar problem i världen (Douglas, 1966, s. 61f). Så här uttrycker Zoie sin 

oro:  

 
Plastpåsindustrin är väldigt stor i världen… tyvärr, detta är en stor orsak till att miljön 
förstörs. Plastpåsar finns överallt, i parken, på stranden, i floder, sjöar, på våra gator; 
överallt. Små plastdelar av påsar finns i havet och detta kan orsaka att… havets 
varelser, fiskar och fåglar, drabbas varje år. 

 

Funktion och användbarhet 

Kassarna används till olika saker i hemmet. Tvätten kan förvaras i dem på semestern och 

tvättmedlet hemma så att det inte sprids med de rena kläderna när man är klar. När Evelin 

behöver måla något använder hon plastkassar för att skydda golvet. Ibland ligger de på 

golvet och är fulla med saker, men tygkassar får oftare än plastkassar fylla den funktionen. 

En plastkasse är bra som väska om man ska ha med sig något, berättar Dan.  

Plastkassarna spelar en viktig roll i informanternas liv, de omger sig av kassar på olika 

sätt. De har lärt känna deras egenskaper och på samma gång något om sig själva i 

användningen av kassarna. Deras mjukhet, lätthet, vattenresistens och så vidare gör att 

informanterna kan skapa mening med utgångspunkt från dem (Frykman, utan år). 

Plastkassen har som föremål en riktning, den säger ”lägg något i mig” och utifrån det kan 

vi agera.41 

En plastkasse används oftast mer än en gång och då oftare för sopor än för nya varor. 

Aron använder dem till källsortering:  

 

… har en påse till färgat glas, en påse till ofärgat glas, en påse till plåtburkar, en påse 
till pantburkar, en påse till pantflaskor av plast, för det är inte samma maskin, en påse 
till hushållssopor samt en påse till papperskorgen vid mitt skrivbord.  
 

                                                 
41 Föreläsning i fenomenologi med Jonas Frykman den 28 januari 2011. 
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Plastkassar blir också sopor till slut. Trasiga kassar är odugliga generellt men det är även 

de som är smutsiga eller oljiga, menar Evelin. Elizabeth tycker att de tunna är odugliga 

men säger samtidigt att de alltid är av, som hon tycker, hög kvalitet. Det är sällan Aron 

använder en kasse som han själv inte köpt, han tror att det är ganska individuellt när en 

kasse är äcklig eller smutsig. Informanterna är ändå relativt eniga om att en kasse är äcklig 

när det är smuts på eller i den, om den luktar illa eller är oljigt. Evelins hus har inte 

sopsortering, därför slänger hon kassarna rätt ner i soporna: 

 

Det känns jobbigt men också lite tillfredställande att inte bry sig om vart påsen tar 
vägen. Bort med dem bara! 

 

Hon reflekterar över sitt beteende och tror att många som delar hennes vardag kan ha 

samma inställning. När en kasse är äcklig provocerar den genom sin klibbighet 

(Hetherington, 2004, s. 161). Oljan utmanar oss, vi har lärt oss av med att gilla kletiga 

saker när vi var små. Det är som Jonas Frykman säger, en djup kulturell prägling, en 

övertygelse som vi bär med oss i livet. Skulle de smutsiga kassarna få ligga tillsammans 

med de rena? Ordningen berättar för våra sinnen hur vi ska reagera (Frykman, utan år). 

Precis som för renhållningsgruppen skapar slängandet en ordning och på rätt plats, blir 

soporna osynliga för oss (Hetherington, 2004, s. 161). 

 
Minnen och tankar om plastkassar 

Informanterna har svårt att dra sig till minnes hur långt tillbaks de kan komma ihåg 

plastkassar. ”1952 såg jag den första plastkassen” skriver Dan, den enda som så exakt kan 

redogöra för detta. Evelin berättar att hon minns kassar från när hon vad sex år, alltså 

1987. De tunna och sladdriga påsar som hon brukade köpa lösgodis i när familjen ibland 

besökte en fabriksförsäljning. ”De var liksom en del av den billiga atmosfären där att de 

sålde godis i sådana påsar, det förstod jag redan då”, förklara hon. 

Det är inte så många tankar som väcks när jag frågar om plastkassar och minnen. De är 

praktiska i första hand, ett verktyg som gör dom viktiga. ”De kan brukas och missbrukas 

som allt annat”, skriver Aron. Evelin tycker istället att de är idiotiska och onödiga tecken 

på att människan är för osmart för att ha en chans att överleva om inget radikalt händer. 

Men hon använder dem varje dag ändå, berättar hon, och tycker mycket om att tömma 

kassarna om de innehåller något njutningsfullt, som porslin inpackat i tidningspapper.  
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Samlare 
 
Margit Tidström 
 

Margit berättar för mig att hon har haft sitt stora intresse för förpackningar sedan hon var 

liten. Då bar hon alltid omkring på en ”bärkass”, som hon uttrycker det, med en boll, en 

docka och kanske en kofta i. 

Först var kassarna vita och möjligen gula, blå kom senare och reklamtrycken dök upp på 

sjuttiotalet. På sextiotalet när de var enfärgade och fortfarande gratis i affärerna smög 

husmödrarna undan några extra när de handlade och tog med sig hem. Sen klippte de 

remsor av dem och virkade plastmattor till sina toalettutrymmen. Det var inte många som 

hade badrum, förklarar Margit, utan man hade små toaletter.42 Till skillnad från 

frågelistsvararna minns hon inte bara tidiga kassar i sitt eget liv utan många kassars olika 

banor och öden.  

Det var när reklamtrycken blivit vanligare på kassarna, på sjuttiotalet, som Margit 

började samla på dem. De första var inte lätta att hitta men hon hade ändå en del.43 När 

Margit såg de vackra trycken på plastkassarna frågade hon andra om de också sett vilka 

underbart vackra motiv det var på dem. ”Nej, nej, det hade ju ingen sett […] och jag 

tänkte att varför ser dom inte dessa vackra motiv?” berättar Margit. 

Hennes medvetande hade riktats mot plastkassarna för deras motivs skull, kanske för att 

hon redan innan har haft ett intresse för förpackningar och andra vardagsföremål.  

 

… det var en hel värld som öppnade sig och där gick folk och bara kastade i soporna. 
Och det tyckte jag var synd. Så det var då jag bestämde mig för att jag minsann ska 
visa dem vad de inte sett!44 

 

Och det gjorde hon, dels i sitt museum som hon byggt upp, dels på olika utställningar i 

Halland. Margit berättar att hon utgått från olika teman i utställningarna men att samlingen 

inte i övrigt har ett system.45 I museet kunde hon ställa ut några i den pågående 

utställningen som hon hade av vardags- och bruksföremål. 

Då frågelistinformanterna använder vardags- och bruksföremålet plastkassen har Margit 

valt att även uppmärksamma det som ett föremål med andra värden än de funktionella. Att 

                                                 
42 Intervju med Margit Tidström den 6 april 2011, s. 1ff. 
43 Intervju med Margit Tidström den 6 april 2011, s. 19. 
44 Intervju med Margit Tidström den 6 april 2011, s. 8f. 
45 Intervju med Margit Tidström den 6 april 2011, s. 10f och 23. 
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samla kan ses som en aktivitet som motsätter sig materialistiska värden. Russel Belk 

menar att samlare är anti-materialister då de ser sitt samlande som ett sätt att göra 

föremålet unikt. Om vi tänker på plastkassarnas biografier i detta avseende kan man säga 

att deras värde satts till deras förmåga att inte vara utbytbara. När plastkassarna läggs till 

samlingen upphör de att vara utbytbara varor. Istället ligger deras värde i att vara ett 

bidrag till samlingen (Belk, 2009, s. 534). 

 
Kassarnas vägar till samlingen 

Margit berättar att hon sparat med hjärtat då hon samlat, men att det är svårt att förklara 

hur hon valde ut kassarna. Vissa kassar har inte berört henne alls men de som hon har känt 

varit riktigt speciella har blivit samlingsobjekt. Motivet är det viktigaste.46 Russel Belk 

skulle säga att hon är en Typ A samlare, som samlar med känslornas hjälp och som inte är 

intresserad av att sätta samman plastkassarna i specifika serier. Att hävda kassarnas 

skönhet kan sägas vara ett sätt att legitimera samlingen (Belk, 1994, s. 320).  

Plastkassarna kom till Margit genom vänner och släktingar men även genom besökare 

från Sverige och Europa som besökt museet. Att få plastkassar kan för många samlare 

uppfattas som mindre spännande än att själva finna föremålet (Ekström, 2007, s. 227). För 

Margit verkar det vara en källa till spänning och stolthet då kassarna kommit med nyfikna 

besökare. Margit berättar för mig att många besökare även skickat brev till henne med 

uppskattande ord och utländska tidningar har skrivit om hennes samlingar. Man kan säga 

att samlandet skapat relationer till andra människor som uppskattar att Margit genom 

samlingarna delar med sig av sin personlighet (Formanek, 1994, s. 332). 

När hon själv var i en affär för att handla något, spanade hon in vilka som hade fina 

kassar. Särskilt julkassarna, de hade hon stenkoll på berättar hon. Utländska kassar har 

hon en samling av också sedan hon som pensionär rest i Europa. På Halmstads museum 

hade hon 1995 en utställning med julkassar från hela värden med bland annat julstjärnor, 

tomtar och fåglar på: 

 

Ja den var så vacker den där väggen så ibland stod jag bara och tittade och njöt själv av 
det (skrattar).47 

 

Margit är skaparen till samlingen, det är tack vare henne som den finns över huvud taget, 

hon har gett den existensberättigande genom att ta plastkassarna ur sina ekonomiska banor 

                                                 
46 Intervju med Margit Tidström den 6 april 2011, s. 27f. 
47 Intervju med Margit Tidström den 6 april 2011, s. 23. 
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och allmänna vägar som jag tidigare talat om och gjort dem till en samling. En möjlig 

tolkning är att hon räddat kassar från otacksam försummelse, från dem som inte förstår 

plastkassarnas riktiga värde. Kassarna lyfts sedan från att vara ett materiellt verktyg med 

specifika användningsområden till att bli närmast sakralt omvårdade framför allt i 

utställningarna (Belk, 2009, s. 534, 540).  

När vi talar om dessa vägar berättar Margit om en man från en närliggande stad som på 

ett alldeles särskilt sätt bidragit till plastkassesamlingen: 

 

Åh, sen var där en gång en man som var ensamstående som hade dött och han 
testamenterade sina plastkassar till mig (skrattar). [---] Stod upptaget i testamentet att 
jag skulle ha hans plastkassar för han hade samlat också. 

 

Margit och mannen här ovan kan i egenskap av samlare ses som osjälviska räddare av 

plastkassarna snarare än som själviska konsumenter, detta perspektiv blir naturligtvis 

tydligare om vi skulle byta ut plastkassarna mot ett föremål med högre ekonomiskt värde.  

Belk menar vidare att en samling kan överleva sin ägare om, som här, plastkassarna 

fortsätter ses som en samling unika föremål (Belk, 2009, s. 535). 

 
Kassarnas platser idag 

Egentligen är det inte någon som hanterar påsarna i vanliga fall, de ligger i kartonger och 

har gjort så sedan Margit överlämnade dem till Bertes museum, berättar Bengt när jag 

besöker museet för att titta på samlingen.  

På ett långbord står fem kartonger i olika storlekar, alla innehåller plastpåsar. [---] 

Förutom idag brukar de förvaras på vinden. Bengt och hans medarbetare skulle gärna vilja 

ha mer tid till dem, men eftersom de inte får några statliga medel att driva museet med är 

ekonomin dålig och därför prioriteras bara det som har ett akut behov av omvårdnad. På 

ett liknande sätt förhåller det sig med en stor mängd föremål på museet, ett helt hus till är 

fullt med föremål som bara står i sina kartonger, tiden och pengarna räcker inte till.48  

Dessa samlade föremål som en gång fyllt en funktion kan inte längre användas då deras 

användarvärde har transformerats till ett mer symboliskt värde (Belk, 2009, s. 540). För 

tillfället är de placerad frånvaro, precis som de skulle ha varit om de var upplockade av 

renhållningsföretaget. Liksom plastskräpet kan transformeras till energi genom 

förbränning kanske plastkassesamlingen kan transformeras till historisk kunskap och 

värde i framtiden.  

                                                 
48 Observation på Bertes Museum och plastsamlingen den 6 april 2011, s 2f. 
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Kassar hemma och i samhället 

Margit har inte någon samling hemma längre men det händer att hon inte kan använda en 

del kassar som soppåsar om de är för fina. Är de riktigt vackra lägger hon dem till sidan 

ett tag och använder dem när hon ska ge bort en present eller liknande. Men hon kan inte 

längre samla på kassar berättar hon. Dessutom är det väldigt många kassar i handeln idag. 

”Jag skulle kunna hitta hundra vackra på fjorton dagar”, skrattar Margit. Om hon hade haft 

museet kvar kunde hon ha lagt undan kassar i förråd, förklarar hon, det hade hon gjort om 

hon kunnat. 49 

Karin M. Ekström menar att det för en samlare kan vara som att förlora en del av sig 

själv när man blir av med sin samling (2003). För Margit är det många samlingar som 

försvunnit för henne då hon lämnat dem till Bertes Museum. Men några har hon kvar i sitt 

hem; galgar, väskor, träleksaker och många föremål som innehåller historier och minnen. 

Att få sin samling transformerad till museisamling kan ses vara den bästa utav vägar för 

en samlare (Belk, 1994, s. 320). 

När Margit går och handlar tänker hon på att människor köper många plastkassar var 

gång de är i affären. Själv använder hon likt många av frågelistinformanterna en tygkasse 

som hon tar med sig. Såhär tror Margit det blir med plastkassen i framtiden: 

 

Jag hoppar att vi inte ska använda den i alla fall i så stor utsträckning. Alltså för mig 
kan den gärna försvinna, [---] just själva bärkassarna tycker jag att man skulle minska 
ner på. Och tänka lite mer. Men jag tror inte det blir så för det vill de inte gå med på. [-
--] Jag vet inte men jag tror ändå när folk nu håller på och dö i alla översvämningar 
och allting att kanske de måste inse att man måste göra något. 

 

Plastkassarna är liksom för frågelistinformanterna en tvetydighet i hennes liv. De är på 

samma gång underbara ting och en fara för människan, något som inte hör hemma i vår 

värld. Medan frågelistinformanterna ignorerar eller dömer ut plastkassarna kan man se 

Margits samlande som ett sätt att möta dem. Nu när hon inte kan samla längre dömer hon 

ut dem (Douglas, 1966, s. 60). Sammanhanget kan ses som avgörande för hur Margit 

hanterar plastkassarna. 

 
 
 
 
 

                                                 
49 Intervju med Margit Tidström den 6 april 2011, s. 32. 
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Marcus Bertilsson 
 
Det började i mellanstadiet, berättar Marcus. Men det är ingen jätteaktiv samling, förklarar 

han, påsar läggs till lite då och då.50 Egentligen består samlingen av påsar i allmänhet där 

plastkassarna är en del av tre; tillsammans med papperspåsar och tygkassar.51 Marcus 

samlar även på andra saker; böcker och skivor till exempel. När han var liten samlade han 

på frimärken och klistermärken. Något år var det suddgummin. Han tycker att det är svårt 

att säga varför han samlar men tror att det är ett mänskligt behov.52  

Samlandet kan ses stå för ett mänskligt behov att skapa ordning och harmoni, ett sätt att 

hitta trygghet i en kaotisk miljö eller i ständigt förändrande sammanhang (Ekström, 2003, 

s. 197). Genom att samla kan samlaren skapa ordning i en kontrollerbar del av världen. 

Föremålen utgör en liten värld där samlaren bestämmer (Belk, 2009, s. 539). Det finns 

lämningar efter samlingar från förhistorisk tid, berättar Russel Belk, en tid då vardagen 

måste ha varit utmanande och handlat mycket om att överleva. I grottor har man hittat 

samlingar av bergskristaller, fossiler och snäckor bland annat. Man kan av det dra 

slutsatsen att samlingar och samlare fanns innan konsumtionskulturen (Belk, 2009, s. 536) 

Som arkitekt arbetar Marcus med att sortera ”absurda informationsmängder”. Ett stort 

byggnadsprojekt kräver information från många olika fält, vilket kan handlar om 

detaljerade till mer övergripande saker förklarar Marcus. De jobbar intensivt i tre, fyra år, 

dygnet runt, ”du får ingen snabb belöning för vad du gör liksom”. Marcus tror att det är 

därför som han bland annat samlar på kassar. Han tycker att det är ganska 

tillfredsställande för om man skulle vilja sortera dem så tar det inte så lång tid.53 

 
Kassarnas vägar till samlingen 

Folk som känner till hans intresse tar hem kassar till honom men av de kassar som Marcus 

har i sin samling kommer många ifrån andra länder när har varit på resor eller gått 

utbildningar. De extra kära påsarna finns ofta i två upplagor; en för användning och en för 

samlingen. Samma kasse ska helst inte användas till både funktion och samlande (jfr Belk, 

2009, s. 534f). 

                                                 
50 Intervju med Marcus Bertilsson den 9 april 2011, s. 2. 
51 Intervju med Marcus Bertilsson den 9 april 2011, s. 4f. 
52 Intervju med Marcus Bertilsson den 9 april 2011, s. 44. 
53 Intervju med Marcus Bertilsson den 9 april 2011, s. 17f. 
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Jag frågar Marcus hur han väljer vilka kassar han ska lägga till sin samling. Han svarar 

att han alltid vet att ”den här ska jag spara”. 54 En viss förväntan finns inblandad i 

shoppingen. Oftast är det antingen skivor eller böcker som ska inhandlas och då finns 

alltid tanken på kassarna med. Man vet redan i butiken att man vill ha dem, förklarar 

Marcus, även om man hade klarat sig utan. På vägen hem är han försiktig så att kassen 

inte skadas. När han kommer till hotellrummet eller hem eller var han nu är, tar han lika 

väl hand om kassarna som allt annat.55 Samlarprocessen är en viktig del av Marcus 

samlande, att leta, införskaffa, ta hem och förvara. När han ska ut och resa vet han att det 

kommer bli många kassar till samlingen. Marcus samlande kan sägas likna jakt på så sätt 

att han har lokaliserat bytet, planerat attacken, mött bytet i en slags tävling och känner sig 

till slut segerviss när jakten är över (jfr Formanek, 1994, s. 328). Det är verkligen ett annat 

sätt att förhålla sig till plastkassar än att se dem endast för sina funktionella egenskaper. 

I ett konsumtionssamhälle är det svårt att bortse från konsumtionens inverkan på 

samlandet. Hade det inte varit för den skulle plastkassarna kanske inte ens ha funnits 

eftersom deras syfte är just att bära varor och att göra reklam för märken och butiker. 

Samtidigt menar Belk att samlandet är en viss typ av konsumtion eftersom den handlar om 

att förvara, bevara och samla ihop föremål istället för att, som konsumtion betyder i 

bokstavlig mening; förtära eller förbruka (Belk, 2009, s. 534, 538). På så vis kan man säga 

att frågelistinformanterna och Marcus förhåller sig till kassarna på olika sätt redan i 

inköpsögonblicket och fortsätter sedan att ha olika sätt att se på kassarna på vägen hem 

och vid användningen av kassarna. För Marcus är samlingen inte bara användbara föremål 

på ett och samma ställe som de är i frågelistinformanternas nedersta låda i köket. Det är 

även en samling minnen ska det visa sig. 

 
Olika kassar 
Vi går till plastkassesamlingen för att fotografera och prata om de olika kassarna. Marcus 

har lagt dem i fyra prydliga högar på vardagsrumsgolvet. De är släta och ovikta.56 Nästan 

direkt kommer minnen fram om de sammanhang och tider som de samlats in: 

 

Det här är ju lokalhistoria, den har ju precis stängt! (skrattar) Det är den på hörnet här. 
Den här måste vara jävligt gammal för jag menar jag minns… såhär förmodligen fula 
jeans som man fick när man var liten. [---] Och… den stängde ju härom veckan.57 

                                                 
54 Intervju med Marcus Bertilsson den 9 april 2011, s. 18. 
55 Intervju med Marcus Bertilsson den 9 april 2011, s. 20f. 
56 Intervjuprotokoll, intervju med Marcus Bertilsson den 9 april 2011, s. 1. 
57 Intervju med Marcus Bertilsson den 9 april 2011, s. 28. 
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Det dyker upp många kassar från Tokyo som ofta är i särskilt fin plast med snören till 

handtag och tejpade i öppningen. Marcus berättar att de är väldigt artiga i Japan, bugar och 

följer med en till dörren när man går.58  

Upplevelsevärdet ligger i köptillfället. Det är inte ovanligt att en samlare kan precisera 

införskaffandet av olika kassar i sin samling (Ekström, 2007, s. 230f). Marcus berättar om 

många sådana tillfällen men även om andra minnen:  

 

Och här har vi, jisses… Jag gick i skola där så det var ju länge sen, på det gamla goda 
nittiotalet. [---] Det var bara ett halvår som jag bodde där (Chicago). [---] (Skolan) låg i 
ett väldigt hårt getto så man hade poliseskort mellan byggnaderna om man ville. Vilket 
man var dum nog att inte använda… Jo… Jag har haft en pistol mot mig. På natten. På 
gatan.59 

 

Likaså när han ser en kasse från Bunwokunde, en arkitektskola på Technische Universiteit 

Delft där han studerat. ”En av Europas viktigaste arkitektskolor”, förklarar Marcus och 

berättar att det var en ”kaffekokare som snedtänt vid fyra på morgonen” för något år 

sedan, så hela skolan brann ner.60 

De internationella kassarna avlöser varandra, då och då kommer någon lokal kasse också 

fram, som den från Barsebäcksverket. Marcus bodde bara fyra mil därifrån som barn och 

har besökt verket två gånger. En annan lokal påse från Marcus barndom är den från hans 

lokalbibliotek: 

 

Jag praoade året innan man egentligen fick praoa på biblioteket därför att jag var ju 
ändå deras störste lånekund i några år. Så jag kunde ändå systemet och var där så ’du 
kan väl lika bra göra någon nytta i en vecka eller två’. Så den är viktig för mig.61 

 

Plastkassarna i samlingen avslöjar Marcus personlighet och intressen, dess historia säger 

något om hans identitet (Ekström, 2003, s. 197). Det skulle de med stor sannolikhet göra 

hemma hos frågelistinformanterna också, men eftersom de successivt kastar kassar efter 

användande kan de bara representera en kortare tid. För frågelistinformanterna väcks 

heller inte många minnen.  

                                                 
58 Intervju med Marcus Bertilsson den 9 april 2011, s. 41. 
59 Intervju med Marcus Bertilsson den 9 april 2011, s. 37f. 
60 Intervju med Marcus Bertilsson den 9 april 2011, s. 40. 
61 Intervju med Marcus Bertilsson den 9 april 2011, s. 41f. 
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Affektionsvärdet hos föremål är för samlare oftare mer framträdande än det ekonomiska 

värdet. Många väljer att samla på något som inte kostar så mycket pengar. Det kan till och 

med bli en del av samlandet att det är gratis (Dern, 2007, s. 255). För Marcus verkar 

samlandet inte handla om att kassarna inte kostar någonting eller lite. Istället verkar det ha 

att göra med varifrån kassen kommer. 

 
Framtiden 

I framtiden gissar Marcus att vi går från plastkassar till kassar i nedbrytbart material. 

Liksom många av informanterna i den här undersökningen ser han bekymrat på 

plastkassarnas inverkan på miljön och oroas av tanken på att plast och kan finnas överallt: 

 

Det finns säkert sådant som man upplever som papperspåsar som i själva verket 
innehåller ganska mycket plast. [---] För jag menar plast är ju en enorm massa olika 
kombinationer. [---] Till exempel den där sopvirveln i Stilla havet som säkert finns på 
andra ställen… vi får ju i oss plast, vi äter ju plast liksom. Alltså det är ju nedbrutet i 
små, små delar som till exempel fisk och annat får i sig. Och det är ju inte nedbrytbart 
så då får vi i oss det när vi äter dem. [---] Eftersom vi inte heller kan bryta ner det.62 

 

Liksom Frågelistinformanterna och Margit ser han plastkassarna som något tvetydigt och 

en anomali. Kassarna är både intressanta och en fara för människan. Lynn Åkesson 

förklarar att det äckliga snabbt kan ta sig till ideologiska världar. Vi har lärt oss att se 

sopbergen som konsumtionens baksida i skolan och i kampanjer som till exempel ”Håll 

Sverige rent” som började redan 1962 och sedan har fortsatt in i våra dagar.63 Trots dessa 

ansträngningar är det svårt att bryta de djupt rotade rutiner och föreställningar som vi har 

om rent och smutsigt och hur det ska hanteras. Begreppet Miljö är värdeladdat och har en 

betydande position i vårt samhälle idag. Företag och organisationer måste ta hänsyn till 

detta begrepp. Att konsumtionssamhället skapar problem är ett faktum men vår tid är inte 

fri från värderingar (Åkesson, 2005, s. 147f). Och skräpet är en del av konsumtionen, det 

ser vi tydligt i plastkassens rörelser och banor. Från att vara en hjälpande hand i 

shoppingritualen transformeras de sedan allt som oftast till plastskräp.  

Marcus tror att plastkassarna kommer att finnas kvar i framtiden, att man kommer kunna 

gräva upp dem om några hundra eller tusen år. Det är annat med det som är skrivet, menar 

han. Historiskt sett finns mycket information i omlopp nu och Marcus undrar om något av 

det kommer att finnas kvar i framtiden. ”Det som surrar i rymden kommer ju inte finnas 

                                                 
62 Intervju med Marcus Bertilsson den 9 april 2011, s. 46. 
63 http://www.hsr.se/historia Tillgänglig 23 maj 2011. 
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kvar. Det kommer man liksom inte kunna säga ja, vad var det som var så viktigt på den 

tiden? [---] Då kanske man inte skriver en brevroman utifrån plastpåsar men alltså”, 

skrattar Marcus. ”Men ändå”, skrattar jag. 
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5 Avslutning 
 
Min intention var att belysa på vilket sätt kassarna omger människor i deras vardagsliv för 

att få tillgång till sammanhang och föreställningar som annars inte blir synliga på grund av 

sin vardaglighet. Genom att analysera plastkassarnas rörelsebanor ville jag undersöka hur 

människors handlingar och avsikter ger föremålet liv. 

Syftet med undersökningen var att försöka förstå hur plastkassar omger människor 

genom att följa deras rörelser med och utan människor med utgångspunkt i Malmö. Syftet 

var även att undersöka på vilket sätt plastkassar inverkar och får betydelse i 

informanternas liv och i den offentliga miljön. Mina frågeställningar var hur plastkassar 

kan röra sig med och utan människors hjälp, vilken inverkan rörelserna kan ha på hur 

människor upplever kassarna och på vilka sätt plastkassarna kan uppfattas och hanteras.  

När plastkassarna rörde sig med människorna på Folkets Parks loppmarknad kan man 

säga att de var i en användarfas då de bar varor som människor köpt. Plastkassarna kan 

även sägas vara rituella föremål i den shoppingritual som äger rum på marknaden. På så 

vis hjälpte de människor att koordinera sina kroppar och bli uppmärksamma på andra 

saker än bärandet. Kroppen är van att bära på plastkassar varför de blir tysta, osynliga och 

naturliga för medvetandet. Plastkassen kan ses som en representant för social kunskap om 

hur man konsumerar. Mötet mellan kasse och människa är viktig i den här situationen 

eftersom de är en förutsättning för att shoppingritualen ska fungera på rätt sätt. Därför kan 

man säga att människor har specifika krav på dess duglighet. En trasig kasse är utan värde 

och mening. 

På gatorna rör sig kassarna med annat skräp. Plastkassarnas materialitet har betydelse för 

hur de rör sig. Rörelsebanorna är tydliga för renhållningsgruppen och följer förutsägbara 

vägar. De kan därför fångas in i det system som samhället skapat för att kontrollera 

plastkassar och annat skräp på gator och torg vilket kan ses vara ett sätt att skapa ordning 

och en mer harmonisk upplevelse av staden. Man kan se det som att plastkassarna placeras 

i ett frånvarande tillstånd som skapar en frånvaro av kassarna på gatan. Frånvaron kan 

sägas vara en del av konsumtionen och inverkar på människors sociala liv. Kassarna kan 

inte ignoreras av samhället eftersom de är en del av det. 

Hur plastkassarna rör sig inverkar på hur människor ser dem. På fel plats ses plastkassar 

som anomalier, något som inte passar in. De kan hanteras genom att dömas ut och då helt 

tas bort från dessa platser. Plastkassarna förväntas hålla sig till sina allmänna vägar och 

när de hittar andra vägar kan dessa kallas avvägar. Om de inte fångas in av systemet kan 
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man se det som att deras moraliska banor slutat illa. Då upprör de genom att skapa en 

spänning i föreställningen för var de borde vara. Samhällets föreställningar om hur vi bör 

leva och förväntningar på plastkassarna blir synliga när människor försöker lösa de 

problem som dyker upp med överflödet av skräp. Det är alltså när plastkassarna tar egna 

vägar som överflödet blir synligt. Då kan plastkassarna ses som ett minne eller en känsla 

av det i frånvaro placerade överflödet. 

Frågelistinformanterna uppfattar plastkassar som tvetydigheter, något som de delar med 

samlarna. Men då frågelistinformanterna antingen tolkar dem som användbara föremål 

eller som en miljöfara tolkar samlarna dem som antingen vackra ting och minnesbärande 

samlarobjekt eller som en fara för människan och naturen. Plastkassarna blir anomalier när 

de tolkas som farliga och blir då en symbol för något destruktivt som kan ge skuldkänslor. 

Plastkassarnas rörelsebanor utanför eller i periferin av samhället har uppmärksammats 

genom ideologiska kampanjer. Plastkassarna kan ses som ett tecken på att människan är 

för osmart för att överleva eller som bringare av underbara saker eller god mat. Ett sätt att 

hantera plastkassarna som faror är att istället använda tygkassar eller en ryggsäck. 

Det uppfattas samtidigt odramatiskt att införskaffa plastkassar. De är praktiska att bära 

hem varor i, menar frågelistinformanterna. Hemma används de till olika saker, 

frågelistinformanterna har lärt känna plastkassarnas egenskaper och kan med hjälp av dem 

utföra meningsfulla handlingar. Plastkassarna kan sägas ha en riktning som ofta säger 

”lägg något i mig”. För samlarna är situationen en annan. Deras kassar kommer till dem 

genom vänner och bekanta. Margit har även fått plastkassar från besökare till hennes 

museum samt vid ett tillfälle skänkts många kassar genom ett testamente. För Marcus kan 

samlandet ses som en process eller en jakt där han har vissa förväntningar på situationen 

som han införskaffar kassarna.  

Frågelistinformanterna lägger kassarna på en utvald plats i hemmet. En informant menar 

att platsen inte valts då hon alltid tagit den för givet. Både Margits och Marcus samlingar 

förvaras i kartonger där de kan ses vara placerade i frånvaro. Men till skillnad från 

frågelistinformanternas kassar kan samlarnas plastkassar inte längre användas som 

bärkassar då deras användarvärde transformerats till ett mer symboliskt värde. Samlandet 

kan ses som ett mänskligt behov att skapa ordning och harmoni i en annars kaotisk 

tillvaro. Frågelistinformanternas kassar har en trolig framtid som energi medan samlarnas 

kassar har en trolig framtid som historisk kunskap. 
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Plastkassarna hemma hos frågelistinformanterna väcker inte så många minnen men en del 

känslor. Det kan förklaras med att sinnena känner kassarna medan medvetandet inte 

reagerar på dem så mycket. De är i första hand praktiska och används även till sopor. De 

blir även själva sopor när de är trasiga, smutsiga eller oljiga. Kassarna kan då ses 

provocera oss till att ordna dem. 

   Plastkassarna väcker minnen och känslor hos båda samlarna. Margit minns inte bara 

kassar från sin barndom utan även andra kassars banor och historier. Plastkassarna kan ses 

vara en del i att skapa en relation mellan Margit och andra människor. Genom att samla på 

plastkassar kan man säga att Margit och Marcus gör dem unika. Deras värde blir satt till 

deras förmåga att inte vara utbytbara. De kan ses ha räddat kassarna från försummelse och 

givit dem existensberättigande genom att lyfta dem från sina allmänna vägar och 

ekonomiska banor.  

   Att följa ett vardagsföremål kan öppna upp världar som vi inte ser på grund av deras 

vardaglighet. På liknande sätt som jag följt plastkassen skulle man kunna följa andra 

föremål. Under fältarbetet mötte jag till exempel andra föremål som snabbt rör sig till 

skräp-fasen av sina liv; gratistidningar, pappersmuggar och snabbmatspapper. De belyser, 

liksom plastkassen, de processer som vi förväntar oss ska fungera i samhället. När vi utgår 

från sådana föremål kan vardagen veckla ut sig framför oss och tydliggöra strukturer och 

de föreställningar som skapar och organiserar den. 
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BILAGA 1 - Plastpåsarna i ditt liv, frågelista      
Frågelista inför kandidatuppsats, april 2011. 
 
Nu i vår skriver jag min kandidatuppsats i etnologi. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

hur plastpåsen som föremål rör sig från tillverkning till användning och slutligen 

nedbrytning, återvinning eller som museiföremål samt att belysa på vilket sätt plastpåsar 

omger människor i deras vardag. 

 

Här nedan finns en lista med frågor som i första hand är tänkta som inspirationskälla. 

Svara på det du vill, kan och har lust med och lägg gärna till sådant du kommer på och vill 

berätta om som inte står med i listan. 

 

När uppsatsen är klar i juni lämnar jag in materialet till Folklivsarkivet i Lund. Det är 

frivilligt att lämna in, om du önskar avstå från detta är det alltså helt i sin ordning och du 

meddelar mig bara det. Namn och andra uppgifter om dig kommer att finnas med i arkivet 

men inte i uppsatsen, där är du helt anonym. I specifika fall är det möjligt att censurera 

delar av materialet innan det hamnar i arkivet. Arkivarien kan också censurera hela 

materialet vid känsliga omständigheter. 

Det går alltid att säga nej till medverkan eller att dra sig ur fram till dess uppsatsen ska 

lämnas in i vecka 22. Din medverkan är på frivillig basis och jag svarar naturligtvis på alla 

frågor du har om arkiveringen av materialet eller andra frågor som kan tänkas dyka upp. 

Du är också välkommen att kontakta mig om du vill komplettera, diskutera eller stryka 

något.  

Anledningen till att jag så ingående går in på dessa spörsmål är de etiska krav som jag 

arbetar efter och vill förhålla mig till. Min intention är att vi ska få ett gott och givande 

samarbete.  

 

När du skrivit dina svar skickar du dem (gärna i vecka 16) antingen till min e-postadress 

som ett bifogat dokument eller till min bostadsadress som du finner här nere. Tack så 

länge! 

 
Vänliga hälsningar Pernilla Hjelt 
 
Adress: Vägen 1, 000 00 Malmö 
E-post: pernillahjelt@mail.com  
Telefon: 000 000 00 00 
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Plastpåsarnas vägar 
 
Var kommer plastpåsarna i din vardag ifrån?  
Hur går det till när de kommer till din ägo? 
Vem i din vardag tar hem påsarna? 
Hur lång väg var det från det att du/någon fick tag på dem till att de kom hem?  
Hur var det att ta hem plastpåsarna? 
Fanns det några problem under vägen (materialet, vädret, vägen, avståndet hem, tyngden)? 
Var det något i påsen och i så fall vad?  
Hur kände du för det som låg i påsen?  
Hur kändes det att bära påsen/ inte bära påsen? 
Vad tror du andra tänker när de ser dig och plastpåsen? 
 
Plastpåsarna och deras platser 
 
Var har du plastpåsar i din vardag, i vilka sammanhang och på vilka platser finns de; 
hemma, i arbetslivet, på fritiden, på dagen, på natten, på sommaren, hösten, vintern och 
våren? 
Kan du beskriva platserna där du har plastpåsar? 
Hur har du valt dessa platser? Har du valt dem eller vad avgör deras placering? Hur 
hamnade de där?  
Vad är det för påsar? Hur ser de ut? Hur känns de? 
Vad tänker du på när du ser dem, känner på dem, luktar på dem?  
Hur har du valt dem och varför?  
Vad väcker de hos dig i minnen, känslor? 
 
Var ska plastpåsar inte vara? 
 
Funktion och användbarhet 
 
Berätta hur du använder plastpåsar? Hur går det till rent praktiskt när du ska använda en 
påse? Beskriv hur du gör med påsarna. 
Fyller plastpåsarna en funktion i ditt liv, i så fall vilken/vilka? 
 
Hur tänker du kring påsarnas kvaliteter?  
När är en påse oduglig? 
När är en påse opassande?  
 
Hur kan en plastpåse upplevas i olika situationer? 
 
När är en påse äcklig eller smutsig? 
Hur tänker du att det kan gå till när en påse går från ren och ny till smutsig och 
oanvändbar? 
 
Hur går det till när du slänger eller sparar plastpåsar?  
Hur tänker du kring slängandet och sparandet?   
Vem i din vardag slänger plastpåsar mest? 
Vem i din vardag sparar mest? 
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Minnen och tankar om plastpåsar 
 
Minns du en särskild påse som du kan berätta om? 
 
Hur långt tillbaka kan du minnas plastpåsar?  
Vad är det för tankar som väcks?  
Berätta gärna om du har minnen från plastpåsar från idag eller från tidigare i ditt liv. 
 
Berätta om den senaste påse du fick hem alternativt använde?  
 
Är plastpåsen en vara? En accessoar? Ett viktigt föremål? En sopa? En fara? Ett onödigt 
ont? Vad tänker du? Kan plastpåsar sättas samman med kärlek? Hur då?  
 
 
Avslutningsvis 
 
Har det efter att du svarat på dessa frågor väckts några tankar? Vilka?  
Är du intresserad av att medverka i en intervju om ämnet plastpåsar?  
 
 
Tack för att jag får del av ditt perspektiv! 
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BILAGA 2 - Fotografier från fältarbetet      

  
Loppmarknad i Folkets park i Malmö den 9 april 2011. 
 

  
Deltagande observation på renhållningsföretaget den 8 april 2011. 
 

 Karlkronaplan 9 april 2011. 
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En av Margits julkassar och hennes samling på Bertes Museeum den 6 april 2011. 
 

  
William P. Hamiltons plastkasse och en Vivokasse från samlingen. Båda på Bertes 
Museum 6 april 2011. 
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Marcus samling och en kasse från Barsebäck den 9 april 2011. 
 

  
En plastkasse från skolan i Holland som brann ner och en bland flera bokkassar i Marcus 
samling den 9 april 2011. 
 
 


