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Abstract 

This study concerns the obligation to provide information about the negative im-

pacts on the environment caused by plastic bags in the Swedish regulation 

(2016:1041) about plastic carrier bags. The aim was to investigate how infor-

mation has spread nationally about the regulation as well as how the obligation to 

provide information has been implemented in the stores. To do that eight semi-

structured interviews have been conducted. One interview was with Malin 

Göransson at the Swedish Environmental Protection Agency, the agency in 

charge of the regulation, and another with Joakim Brodahl at Håll Sverige Rent, a 

nonprofit foundation that mainly works to prevent littering. The remaining six 

interviews were conducted with managers at clothing stores. The stores that were 

selected were stores of national chains, that have stores in Lund. Half of the stores 

were also participating in the voluntary initiative One Bag Habit. 

The results show that the Swedish Environmental Protection Agency has 

spread information about the regulation through the guide on their website, trade 

associations, conferences and a webinar. Håll Sverige Rent has performed a test-

campaign in Västerås called “re-think/re-use” that aims to change the use of plas-

tic bags among consumers. Managers and staff in stores had basic knowledge 

about the regulation, but it is uncertain how well they understand the requirements 

it demands of them. The obligation to provide information in stores according to 

the regulation has been interpreted similarly in all stores. All stores asked if the 

costumer needed a bag and charge 1-3 SEK for each bag, most stores have infor-

mation regarding plastic bags on their website and some stores used signs to in-

form the consumers. This study has not found any difference between stores par-

ticipating in One Bag Habit and stores that do not. 
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Inledning  

Det går inte med säkerhet att säga hur stor konsumtionen av plastpåsar är i Sve-

rige. Naturvårdsverket (NVV) uppskattar mängden till över 90 påsar per person 

och år (Andersen et al., 2016). Genomsnittet i EU beräknades 2010 till 198 påsar 

per person och år vilket totalt blir 98,6 miljarder påsar för hela EU (Steensgaard et 

al., 2017). Påsarna används vanligtvis bara två gånger, först för att bära hem varor 

och sedan en andra gång som soppåse (Andersen et al., 2016). 80 % av all marin 

nedskräpning av plast kommer från landbaserade källor där primära orsaker är 

nedskräpning, avfallshantering och användning av plastpåsar främst inom indust-

riella och tätbefolkade områden (Li et al., 2016). Problemet med påsarna är alltså 

både vår överdrivna konsumtion samt hanteringen av dem när de blir avfall (An-

dersen et al., 2016).  

Tidigare omfattades plastpåsar i Sverige endast av Förpackningsförordning-

en (2014:1073) där de inkluderas som förpackningar men sedan 2016 gäller även 

förordning (SFS 2016:1041) om plastbärkassar. Den är ett svar på EU:s ändrings-

direktiv (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 94/62/EG när 

det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar. Detta ändringsdirek-

tiv ämnar komplettera den tidigare lagstiftningen som inte innehåller specifika 

bestämmelser angående förbrukning av påsar. Anledningarna bakom ändringsdi-

rektivet var att konsumtionen ledde till stor nedskräpning och ett ineffektivt re-

sursutnyttjande som förväntades öka om inga åtgärder vidtogs (EU- 2015/720). 

Internationellt har många länder tillämpat olika typer av styrmedel för att 

minska förbrukningen och nedskräpningen av plastpåsar (Miller, 2012; Kasidoni 

et al., 2015). De styrmedel som finns kan delas in i tre olika typer; juridiska styr-

medel, ekonomiska styrmedel och icke-reglerande styrmedel (Miller, 2012). Det 

juridiska styrmedlet som oftast används för plastpåsar är ett förbud (ibid.). Förbu-

det kan gälla olika typer av plastpåsar och undantar i de flesta fall de mycket 

tunna plastpåsarna som används till livsmedel av hygienskäl eller som primärför-

packning (ibid.). Skatt eller avgift är de typer av ekonomiska styrmedel som an-

vänds och betalas antingen direkt av konsumenterna eller indirekt innan påsarna 

når konsumenterna (ibid.). Frivilliga åtaganden som också är vanliga är en typ av 

icke-reglerande styrmedel, vilket innebär ett avtal mellan olika aktörer (ibid.). 

Avtalet kan antingen gälla mellan privata aktörer eller mellan staten och flera 

privata aktörer och kan ha olika syften relaterade till konsumtionen av plastpåsar. 
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Det kan reglera typ av material i påsar, sätta ett gemensamt pris eller innebära ett 

förbud mot vissa påsar (ibid.).  

Det finns inget påvisat samband mellan vilken typ av styrmedel som används 

och vilken effekt det har fått på plastpåsarnas miljöpåverkan i EU (Kasidoni et al., 

2015). Det korrelerar med faktumet att det är få av de EU-länder som har imple-

menterat dessa styrmedel som faktiskt har lyckats att minska konsumtionen av 

påsarna signifikant (ibid). I studien av Kasidoni et al. (2015) drar slutsatsen att 

den variation av styrmedel som implementeras på området kan bero på osäkerhet-

er kring styrmedlets acceptans bland konsumenter och olika aktörer.  

Lagstiftning kring plastpåsar har funnits i över tjugo år. Tyskland var en av 

de första länderna som lagstiftade om detta 1991 (Xanthos och Walker, 2017). De 

införde då en avgift/skatt som innebär att de flesta affärer tar betalt för sina påsar, 

5–10 eurocents (ibid.). Danmark var också tidiga när de 1994 införde en skatt på 

tillverkarna av plastpåsar som i slutänden betalas av konsumenterna (ibid.). Fin-

land, Belgien och Österrike är tre länder som infört olika typer av frivilliga åta-

ganden för att reglera problemen med plastpåsar (Kasidoni et al., 2015).  Italien 

införde 2013 ett förbud mot försäljning av plastpåsar som inte är biologiskt ned-

brytbara (Xanthos och Walker, 2017).  

Irlands plastpåseavgift är betraktad som en av de mest framgångsrika lös-

ningarna i Europa (Convery et al., 2007; Kasidoni et al., 2015). Landet har sedan 

2002 en avgift på cirka 2 kr på alla plastpåsar. Avgiften tas ut direkt från konsu-

menterna vid försäljning av påsen och vinsterna går till en fond för miljöprojekt 

(Convery et al., 2007) Den infördes på grund av den mycket visuella nedskräp-

ning som påsarna utgör (ibid.). De första åren efter avgiftens införande minskade 

konsumtionen av plastpåsar med över 90 % (ibid.). Avgiften har även fått hög 

acceptans hos både konsumenterna och handeln på Irland (ibid.). 

Regeringsuppdraget 

Som en medlemsstat i EU måste Sverige arbeta för att uppnå de mål som finns i 

EU-direktivet 94/62/EG. För att uppnå dessa mål har Sverige infört förordningen 

om plastbärkassar (2016:1041) i sin lagstiftning. Som grund till förordningen 

ligger det förslag som NVV lade fram som svar på det regeringsuppdrag de fick 

av regeringen i november 2015 om minskad förbrukning av plastbärkassar (Rege-

ringen, 2015). Uppdraget innebar att NVV skulle utveckla ett förslag på hur Sve-

rige ska genomföra förändringen i EU-direktiv 94/62/EG (även kallat förpack-

ningsdirektivet). Förslaget skulle utformas på ett kostnadseffektivt sätt för att nå 

direktivets syfte men NVV fick inte föreslå en skatt. Åtgärderna skulle styra mot 

en konsumtion på max 40 tunna (mellan 15–20 mikrometer i väggtjocklek) påsar 

per person och år senast år 2025. NVV skulle även analysera åtgärder för att 
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minska konsumtionen av mycket tunna och tjockare plastpåsar samt vid behov 

föreslå åtgärder. Uppdraget framhöll också att ett nära samarbete med detaljhan-

deln och dagligvaruhandeln var viktigt. Utöver detta inkluderade också uppgiften 

att ta fram förslag till hur allmänna informationskampanjer om den negativa mil-

jöpåverkan vår konsumtion har kan främjas (Regeringen, 2015). 

I slutet av mars 2016 redovisade NVV regeringsuppdraget i rapporten Mins-

kad förbrukning av plastbärkassar (Andersen et al., 2016). Där presenterades den 

analys av olika typer av åtgärder som NVV ansåg vara aktuella för uppdraget 

samt det förslag som analysen utmynnade i. Förslaget var att införa ett krav på ett 

lägsta pris för alla plastpåsar, förutom de mycket tunna påsarna, på 5 kr per påse. 

Förslaget ansågs vara det mest kostnadseffektiva, skulle inte påverka konkurrens-

förhållanden på marknaden samt vara en bra lösning för att nå målsättningen. 

Som komplement till det skulle även Håll Sverige Rent (HSR) genomföra en in-

formationssatsning (Andersen et al., 2016). Efter att förslaget gått ut på remiss 

gjordes flertalet förändringar vilka resulterade i förordning (2016:1041) om plast-

bärkassar. 

 

Förordning (2016:1041) om plastbärkassar 

Förordningen om plastbärkassar (härefter kallad förordningen) infördes i Sverige i 

juni 2017 och syftar till att uppfylla kraven om plastbärkassar från EU-direktivet 

94/62/EG. Förordningen gäller dels informering av konsumenter och dels rappor-

tering av uppgifter om tillverkning och import av plastbärkassar. Syftet med för-

ordningen stadgas i 2 § och innebär att förbrukningen av plastbärkassar ska 

minska och därigenom främja ett mer effektivt resursutnyttjande samt minska 

nedskräpningen. Det innebär att plastkassarna inte ska ersättas med en kasse i ett 

annat material eftersom det inte kommer att leda till ett mer effektivt resursutnytt-

jande. Istället är det konsumenternas beteende som ska förändras för att minska 

konsumtionen av påsar (Naturvårdsverket, 2018a). Enligt 6 § i förordningen ska 

alla som tillhandahåller plastkassar till konsumenter i sin yrkesmässiga verksam-

het informera om den miljöpåverkan som plastbärkassarna har och vilka fördelar 

det finns med en minskad förbrukning av dessa samt vilka åtgärder som kan vid-

tas för att minska förbrukningen. Kravet gäller inte bärkassar som tillhandahålls 

på distans.  

Förordningen gäller, enligt 5 §, påsar som används av konsumenterna för att 

bära sina varor i och som inte är avsedda för varaktigt bruk. Vidare meddelar 4 § 

att förordningen inte gäller plastpåsar med en väggtjocklek under 15 mikrometer 

som används av hygienskäl eller som primärförpackning till livsmedel som säljs 

på lösvikt. Förordningen gäller alltså alla andra typer av plastbärkassar: både 
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tunna kassar, väggtjocklek ≤ 50 mikrometer, och tjocka kassar, väggtjocklek ≥ 50 

mikrometer, enligt 5 §.  

Målet med förordningen är enligt 9 § att minska förbrukningen av tunna 

plastbärkassar till 90 kassar per person och år till 2019, och därefter ytterligare 

minskning till 40 påsar per person och år till 2025. NVV ska bevaka att de mål 

som stadgas i förordningen nås, annars ska verket förslå ytterligare åtgärder. Må-

len kommer från EU:s förpackningsdirektiv 94/62/EG. EU har valt att fokusera på 

de tunna plastpåsarna men i Sverige gäller förordningen alla typer av plastpåsar, 

de specifika målen finns endast för tunna kassar eftersom det är EU:s gemen-

samma mål (Naturvårdsverket, 2018b). Enligt 7 § i förordningen ska alla som för 

in plastpåsar eller tillverkar dessa yrkesmässigt i Sverige lämna in uppgifter till 

NVV. Uppgifterna handlar om hur många kassar som tillverkades eller fördes in 

och var ämnade för den svenska marknaden under varje år, de ska användas för 

att bevaka målen i 9 §. 

One Bag Habit 

One Bag Habit (OBH) är ett frivilligt initiativ som startades av H&M, Kappahl 

och Lindex som ett svar på EU-direktivet 94/62/EG (One Bag Habit, u.å.). Utöver 

initiativtagarna har flera andra detaljhandelskedjor anslutit sig och tjugo företag är 

idag med i initiativet. Målet med initiativet är att bidra till en minskad konsumtion 

av kassar och att öka medvetenheten om den negativa miljöpåverkan som påsarna 

har. Företag som är med i initiativet måste ta betalt för påsar som tillhandahålls 

kunderna, både de i plast och i papper. Vinsten ska sedan gå till ändamål som 

driver projekt inom social eller miljömässig hållbarhet. Resultatet rapporterats 

sedan av varje enskilt företag via deras hemsida eller hållbarhetsrapport. Utöver 

detta förbinder sig deltagande företag till att börja erbjuda sina kunder påsar som 

är mer hållbara (One Bag Habit, u.å.). 

 

Arbetets relevans  

Förordningen om plastbärkassar är varken ett förbud, en skatt eller avgift och det 

finns inte heller något frivilligt avtal mellan staten och aktörerna i frågan såsom 

andra länder har löst det. Förordningen medför istället en informeringsplikt för de 

som tillhandahåller plastpåsar till konsumenter. Den specificerar dock inte hur 

informeringen ska gå till utan lämnar denna utformningen till de enskilda verk-

samhetsutövarna och branscherna. OBH initiativet visar även att det finns ett in-
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tresse hos aktörerna att arbeta med frågan, därför är det intressant att undersöka 

hur verksamhetsutövarna har valt att tolka förordningen. Det är också av intresse 

att ta reda på hur information har spridits från NVV och allmänna informations-

kampanjer till allmänheten och verksamhetsutövare. NVV är ansvarig för förord-

ningen och utgör tillsammans med informationskampanjerna ursprunget till all 

information som sedan tar sig nedåt i informationskedjan.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur förordning (2016:1041) om plast-

bärkassar har implementerats i Sverige med avseende på informationsdelen av 

förordningen. Syftet preciseras av följande frågeställningar: 

 

• Hur har de nationella informationskampanjerna fungerat? 

o Hur har Naturvårdsverket spridit information om 

förordningen och hur ser de på dess 

genomförande? 
o Hur har Håll Sverige Rent genomfört 

informationskampanjen och vilka lärdomar har det 

gett dem om information relaterat till 

förordningen? 
 

• Hur implementeras informationsdelen av förordning 

(2016:1041) om plastbärkassar hos verksamhetsutövarna? 

o Vilken kunskap har verksamhetsutövarna om för-

ordningen och de krav som ställs enligt samma 

förordning? 

o Vilka metoder använder verksamhetsutövarna för 

att informera konsumenterna enligt de krav som 

ställs i förordningen? 

o Skiljer sig implementeringen och kunskapen mel-

lan butiker som är med i det frivilliga initiativet 

One Bag Habit från butiker som inte är det?  
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Avgränsning 

 

Studien avgränsades till butiker inom detaljhandeln som endast säljer kläder. Ked-

jorna som valdes ut är större kedjor med butiker i hela Sverige samt butiker i 

Lund. Klädkedjor valdes över dagligvaruhandeln då den senare har en gemensam 

branschöverenskommelse angående plastpåsar. De tog även redan innan förord-

ningen infördes betalt för plastkassar. Klädkedjorna är mer individuella och kan 

därför ses som mindre homogeniserade i frågan. Innan förordningen infördes gav 

flera av kedjorna bort sina påsar till kunderna gratis, medan andra tog betalt. 

Klädkedjor valdes också ut som studiegrupp på grund av det stora antalet butiker 

som finns i Lund samt att det är en lätt grupp att definiera. I Lund finns även flera 

klädhandelskedjor som är med i det frivilliga initiativet OBH vilket också var en 

viktig faktor i urvalet. Den geografiska avgränsningen valdes av praktiska skäl då 

målet var att göra intervjuerna i person.  

Målet för antalet intervjuer var till en början tolv för att passa arbetets om-

fattning men blev till slut åtta på grund av svårighet att hitta medverkande. Inter-

vjuerna var avsedda att ge en fingervisning om hur klädbranschen har implemen-

terat förordningen. De kan dock inte ge en generell bild av branschen eftersom 

underlaget är för begränsat. Det kan inte heller ge en generell bild av hur kedjorna 

har spridit informationen till sina butiker då bara en butik från varje kedja har 

intervjuats. Resultaten kan dock ge indikationer om branschen i stort samt lyfta 

problem och framgångar som enskilda butiker upplever. 
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Metod 

 

 

 

Information samlades in genom semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med 

aktörer som berörs av förordningen. Två intervjuer genomfördes med represen-

tanter från NVV och HSR. Utöver det genomfördes sex intervjuer med butiksan-

svariga i klädbutiker enligt avgränsningen. Semi-strukturerade intervjuer är en 

intervjumetod som tillåter att ordningen på frågorna varierars samtidigt som det 

finns utrymme att ställa fler frågor för att följa upp svaren (Bryman, 2008). Inter-

vjun går då att anpassa efter vem man pratar med och hur de svarar (ibid.). Semi-

strukturerade intervjuer är flexibla och fokuserar på vad den intervjuade väljer att 

ta upp och lägger vikt vid i sina svar (ibid.). Då det centrala i detta arbete var att 

ta reda på hur de olika aktörerna uppfattat och implementerat förordningen valdes 

semi-strukturerade intervjuer som metod för att samla in data på grund av de möj-

ligheter det ger till en fördjupning av intervjuerna. Till alla intervjuer användes en 

intervjuguide, intervjuerna med de butiksansvariga följde samma guide medan 

intervjuerna med representanter från NVV och HSR hade varsin guide (Bilaga 1). 

Intervjuerna utgick från guiden men nya frågor och följdfrågor ställdes efterhand 

så att all information som var relevant kunde samlas in. 

De aktörer som intervjuades var den ansvariga för förordningen på NVV, 

Malin Göransson samt Joakim Brodahl som är verksamhetschef på organisationen 

HSR. NVV intervjuades för att ta reda på hur de har spridit information till verk-

samhetsutövarna om förordningen och hur myndigheten tänker sig att verksam-

hetsutövarna ska informera sina kunder. HSR är en ideell obunden stiftelse som 

jobbar för att motverka och förebygga nedskräpning i Sverige (Håll Sverige Rent, 

u.å.). De fick under 2017 medel från NVV för att genomföra en informations-

kampanj för att bidra till en minskad förbrukning av plastkassar. Intervjun med 

Joakim Brodahl på HSR genomfördes den 11/4–2018. Intervjun med Malin Gö-

ransson från NVV genomfördes den 17/4–2018. Båda intervjuerna genomfördes 

över telefon och tog cirka 20 minuter. Referat av intervjuerna och citat som an-

vänds i arbetet har skickats till respondenterna för att ge möjlighet att förtydliga 

och korrigera eventuella missuppfattningar.  

De butiksansvariga som intervjuades var från sex olika klädkedjor som på-

verkas av förordningen. Anledningen till att de butiksansvariga valdes var att de 
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är ansvariga för den praktiska implementeringen av förordningen i butiken och 

har en överblick över respektive verksamhet.  Kedjorna valdes ut baserat på att de 

hade butiker i Lund då intervjuerna avsågs att utföras i person. Ett annat kriterium 

var att hälften av intervjuerna skulle vara med butiksansvariga för kedjor som är 

med i initiativet OBH. De butiker som intervjuades var Carlings, Cubus, JC, Joy, 

MQ och Twilfit. De sista tre är OBH-butiker. En av butikerna säljer endast pap-

perspåsar och omfattas därför inte juridiskt av förordningen men fick ändå ingå i 

studien eftersom den omfattas av förordningens syfte. Butikerna kontaktades via 

telefon och de flesta intervjuerna genomfördes sedan i butikerna. En av intervju-

erna genomfördes dock på telefon på grund av tidsbrist hos respondenten. Alla 

intervjuer genomfördes under april månad 2018. Intervjuerna tog cirka 10 minuter 

att genomföra och alla spelades in utom telefonintervjun. Efter intervjuerna tran-

skriberades materialet innan det analyserades. Svaren anonymiserades för att 

skydda respondenternas identitet.  

Problem vid datainsamling 

I den första fasen av projektet var planen att utöver de semi-strukturerade inter-

vjuerna även genomföra kortare mejlintervjuer. De skulle genomföras med håll-

barhetsansvariga eller liknade på de kedjor där en butiksansvarig intervjuades. 

Dessa kortare intervjuer skulle ge en bild av hur informationen flödade från hu-

vudkontor ut till butikerna. Bland annat skulle de kunna svara på varifrån koncer-

nen fått information om förordningen; från NVV, från en branschorganisation 

eller någon annan aktör. Andra viktiga frågor var när, hur samt vilken typ av in-

formation de skickat ut till sina butiker. En intervjuguide med frågor togs fram för 

detta. Det var dock inte utan svårighet att hitta en person som skulle kunna svara 

på dessa frågor. Flera av kedjorna har huvudkontor utomlands och den tid det 

skulle ta att kontakta dessa bedömdes ligga utanför projektets ram eftersom det 

även fanns osäkerhet kring om denna kontakt skulle leda till något svar. 

Det fanns även svårigheter att nå butiker anslutna till OBH initiativet. Bland 

annat de H&M- och Gina Tricot-butiker som kontaktades hänvisade till sitt hu-

vudkontor och ville inte svara på frågor som individuell butik. Butikerna i ked-

jorna Kappahl och Lindex som också var med och grundade OBH ville inte heller 

medverka i intervjustudien. Totalt kontaktades alla elva klädbutiker i Lund som är 

med i OBH men bara tre ville medverka i studien. 
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Resultat 

Naturvårdsverkets roll 

NVV är den myndighet som ansvarar för förordningen om plastbärkassar. I det 

arbetet jobbar de främst med vägledning till de verksamheter som berörs av för-

ordningen (Göransson, pers. kom.). Vägledningen finns på NVV:s hemsida sedan 

mars 2017 och riktar sig dels till de verksamheter som ska rapportera in plastkas-

sar till NVV, dels till de verksamheter som ska informera sina kunder om plastpå-

sar. NVV jobbar också mycket med dialog med de branschorganisationer som 

berörs av förordningen; Svensk handel, Svensk dagligvaruhandel och Visita (Gö-

ransson, pers. kom.).  

Vägledningen illustrerar hur företag kan jobba med informeringen samt hur 

en nollmätning och uppföljning kan hjälpa till för att se om åtgärderna ger rätt 

effekt (Göransson, pers. kom.). Den innehåller också en argumentsamling som 

butikerna kan använda för att utforma sin informering utifrån. Vägledningen ger 

dock inte ett färdigt material som butiker kan använda, till exempel skyltmaterial, 

något som efterfrågades av verksamhetsutövarna i början av 2017 när osäkerheten 

kring förordningen var stor. Anledningen till att sådant material inte framställdes 

var enligt Göransson (pers. kom.) att myndigheten eftersträvar en mångfald i bud-

skapen och dess utformning från verksamheterna. De aktörer som omfattas av 

förordningen är väldigt olika, från mindre pizzerior till stora matvarubutiker, och 

har därför skilda förutsättningar att anpassa sig till (Göransson, pers. kom.). 

Göransson berättar även att en attitydundersökning som gjordes av Novus 

visade att konsumenterna påverkas mycket av att få information precis när i valet 

om man vill ha en påse eller inte. NVV tycker att en kombination av olika in-

formationskanaler, till exempel en skylt och muntlig information eller en skylt 

som påminner en om att inte glömma påsen i bilen på parkeringen, är positivt. 

Kunderna får då information på flera ställen vilket gör att det uppmärksammas 

mer. Även information på hemsidor är ett sätt som verket föreslår i sin vägled-

ning, även om Göransson (pers. kom.) påpekar att det gärna får kompletteras av 

ytterligare information eftersom konsumenterna oftast inte är inne på hemsidan 

när man står i butiken.  

I samband med vägledningen som NVV har jobbat med har de under 2017 

även fört en dialog med de berörda branschorganisationerna som kommer fort-
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sätta under 2018 (Göransson, pers. kom.). NVV hoppas att samarbetet leder till att 

dessa organisationer sprider informationen om förordningen vidare ut till deras 

medlemmar. En annan förhoppning med detta samarbete var att nå ut till de stora 

aktörerna så att deras arbete sedan kunde sprida ringar på vattnet och på så sätt 

informera andra mindre aktörer, så att olika butiker kan lära sig av varandra i 

frågan. Vidare har även NVV deltagit i flertalet konferenser och liknande evene-

mang för att ytterligare sprida informationen till olika aktörer. I höstas arrangera-

des även ett webbinarium för att sprida lärandeexempel och inspirera fler till att 

jobba med frågan, inspelningen av detta finns tillgängligt i vägledningen.  Gö-

ransson (pers. kom.) tror också att den mediala spridningen som skedde under 

sommaren 2017 bidrog till att information om förordningen nådde ut till konsu-

menterna som is in tur påverkade butikerna de besökte. 

En annan anledning till samarbetet med branschorganisationerna var att för-

hindra att budskapen från de olika aktörerna blev för olika (Göransson, pers. 

kom.). Att ha flera olika budskap kan orsaka förvirring hos konsumenterna vilket 

gör det svårare för dem att göra bra val. Det finns ingen konsensus kring vilken 

typ av påse, materialmässigt, som är den bästa för miljön, det beror på vilken 

studie man läser. Målet med förordningen är dock att minska konsumtionen av 

alla påsar. Att byta ut plastpåsen till en annan typ av påse och sedan fortsätta med 

samma höga konsumtion är inte önskvärt. NVV:s inställning är att den bästa på-

sen är påsen som du har hemma och kan återanvända, oavsett vad den är gjord av 

för material (Göransson, pers. kom.).  

Göransson (pers. kom.) tycker att det arbete som skett med förordningen un-

der 2017 har varit framgångsrikt men att svårigheten ligger i att fortsätta infor-

mera ända tills att målen nås; att se till att skyltar inte trillar ner och sen inte blir 

uppsatta igen utan att arbetet fortgår. Vidare lägger Göransson (pers. kom.) vikt 

vid att man måste fortsätta jobba aktivt och hitta nya sätt att kommunicera för att 

utveckla arbetet.  

Allmänna informationskampanjer 

Under hösten 2017 genomförde HSR en testkampanj kallad ”Re-think/re-use” 

som syftar till att minska användningen av plastbärkassar (Brodahl, pers. kom.). 

Kampanjen genomfördes med medel från NVV som en del av regeringsuppdraget 

angående plastpåsar. Då de medlen som de fick var begränsade valde HSR att 

göra en testkampanj i samråd med andra aktörer; Svensk handel, Svensk daglig-

varuhandel och Visita (Brodahl, pers. kom.). 

De traditionella kampanjelementen genomfördes bara i Västerås, som är en 

riksrepresentativ stad enligt Novus, för att få mer kunskap (Brodahl, pers. kom.). 

Både utomhusannonsering, radiospottar samt annonsering i lokaltidningen, Väs-



21 

 

terås Tidningen, användes för att se om någon metod fungerade bättre än en an-

nan och för att lära sig mer om val av kommunikationskanaler, budskap och så 

vidare. För att mäta och utvärdera Västeråskampanjen genomförde Novus även en 

kampanjmätning. Den mätte om västeråsarna hade sett budskapet från kampanjen; 

hur de hade uppfattat det; om de hade förstått vad det var och vilka som låg 

bakom den och fokuserade således inte på invånarnas attityd kring plastpåsar. 

Västeråskampanjen genomfördes i slutet på september/början på oktober 2017. 

Under hösten genomfördes också en nationell kampanj på sociala medier som 

använde samma manér som Västeråskampanjen. Målet för HSR är att genomföra 

kampanjen igen och nu diskuteras möjligheterna att göra det i samråd med ovan 

nämnda branschorganisationerna (Brodahl, pers. kom.). 

Målen för kampanjen var dels operativa mål utifrån projektet som medlen 

kom från till exempel. att göra kampanjmätningen (Brodahl, pers. kom.). Mål 

sattes upp för lärande inom projektet. Inga effektmål, såsom mål kring konsumt-

ion av plastpåsar, sattes då tidsramen var för kort för sådana mål. Lärdomarna 

från projektet var spridda, Brodahl (pers. kom.) nämner bland annat insikten att 

det krävs mycket resurser för att nå ut med budskapet genom traditionella annon-

seringsmetoder. Kampanjen i Västerås var inte en jättestor kampanj men hade 

ändå hög närvaro och räckvidd i staden under ett antal veckor. Det innebar inte att 

västeråsarna helt slutade med plastpåsar. Att kommunicera budskapet om en 

minskad konsumtion av plastkassar är svårare än så (Brodahl, pers. kom.). 

 Brodahl (pers. kom.) tar också upp en annan viktig aspekt: vikten av in-

formation i stunden när konsumenterna ska ta beslutet om att köpa en påse eller 

inte. Det kan till exempel ske genom att fråga konsumenten ”Behöver du en 

påse?”. Att inte automatiskt ge ut en påse utan att ställa frågan innebär att konsu-

menterna får tänka efter och på så sätt skapar nya tankemönster. En sådan föränd-

ring av hur man tänker sker när man tar beslutet i kassan och inte när man läser en 

annons i tidningen tidigare under dagen, frågan blir då en form av nudging noterar 

Brodahl. Brodahl (pers. kom.) tror också att man måste fortsätta jobba med han-

deln för att hålla igång arbetet med att ställa frågan, informera och använda pris 

som motivation så att närvaron finns kvar när vi tar beslutet. Han sammanfattar 

detta ställningstagande i följande citat: 

”Därför är vårt budskap till alla aktörer gällande plastpåsar att man behöver 

göra det grundligt och vi behöver lära oss en del om problemet först innan 

man smackar upp kampanjer, för enligt våra erfarenheter blir det väldigt 

kortsiktiga effekter då.” – Joakim Brodahl (pers. kom) 

En av utmaningarna som framkom under arbetet med kampanjen var aktörernas 

drivkrafter (Brodahl, pers. kom.). Många aktörer är inblandade i frågan om plast-

kassar och därför finns många olika viljor kring hur frågan ska hanteras. HSR står 

som miljöorganisation och ansvarig för att sprida information om problemet med 
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plastpåsar till allmänheten enligt regeringsuppdraget. NVV är den myndighet som 

har ansvar för förordningen och dess genomförande. Även branschorganisationer-

na Svensk Handel och Svensk dagligvaruhandel har olika utgångspunkt. Bransch-

organisationen för Sveriges matvarukedjor, Svensk dagligvaruhandel, represente-

rar företag som tjänar pengar på plastkassarna. Svensk Handel representerar med-

lemmar som förut inte har tagit betalt för påsarna men som skulle kunna göra det. 

Enligt Brodahl (pers. kom) är det därför viktigt att ha respekt för dessa varierande 

drivkrafter för att samverkan ska kunna leda till bra resultat. 

Praktisk implementering 

Detta arbete innehåller svaren från sex intervjuer med butiksansvariga i klädbuti-

ker i Lund. Intervjuguiden till dessa finns i bilaga 1a. De kedjor som butikerna är 

del av är Cubus, Carlings, JC, Joy, MQ och Twilfit. Av dessa är MQ, Joy och 

Twilfit medlemmar i OBH. Till dessa intervjuer har anonymitet utlovats varpå 

svaren nedan inte kopplas till en specifik butik eller kedja. 

Kunskap om förordningen 

Alla respondenter tillfrågades om de känner till förordningen, hur de har fått in-

formation om denna samt huruvida de känner till NVV:s argumentsamling. Dessa 

svar tillhör frågorna sex, sju och åtta i bilaga 1. Alla butiksansvariga som deltog i 

detta arbete uppgav att de kände till förordningen om plastbärkassar. Under inter-

vjun ställdes också följdfrågan ”Kan du beskriva vad den innebär för dig?”. Tre 

av respondenterna svarade då att de tyckte att det var en bra förordning av miljö-

mässiga skäl. Resterande respondenter gav endast svar likt ”ja det är ju den som 

handlar om att vi ska informera”. Det var ingen som ville utveckla exakt vad den 

innebar för dem som butik, i form av vilka krav som ställs på dem i förordningen. 

Svaren var korta och gav känslan av det inte var något de kunde eller ville svara 

vidare på så inga mer ingående frågor ställdes.  

Fråga sju handlade om hur de butiksansvariga hade fått information om för-

ordningen. Alla utom en respondent uppgav huvudkontoret som källa till inform-

ationen. Den butik som inte hade fått information via huvudkontoret säljer dock 

bara papperspåsar sen sommaren 2017. Denna butik och tre andra uppgav även 

media som en källa till informationen. Ytterligare en respondent uppgav att hon 

även fått information från andra butiker medan en annan sa att även kunderna 

bidragit med information. Fråga nio frågade om respondenterna kände till NVV:s 

argumentsamling men gjorde ingen av respondenterna. En av respondenterna 

berättade att butiken hade fått ut ett eget informationsblad från huvudkontoret där 
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det fanns argument men hon visste inte om det var samma. Samma respondent 

tillade också att i och med att de tillhör en större kedja får de all viktig informat-

ion samlat och utskickat från huvudkontoret, och behöver inte söka egen inform-

ation. 

Information i butik 

Detta stycke berör frågorna ett till och med fyra samt fråga nio i intervjuguiden. 

Fråga två och tre besvarades oftast redan i fråga ett under intervjuerna, när re-

spondenterna berättade om det hade gjorts någon förändring i hur de tillhandahål-

ler plastpåsar nyligen.  Alla butiker som intervjuades har börjat ta betalt för sina 

påsar sen förordningen trädde i kraft i juni 2017, 1-3 kr per påse. Alla butiker som 

är med i OBH började ta betalt redan i juni och under sommaren 2017. De reste-

rande tre butikerna uppgav att de börjat ta betalt i augusti 2017, under hösten 

2017 respektive i början på 2018. Fem av butikerna tillhandahåller plastpåsar, 

respondenterna i tre butiker uppgav att det var plast från återvunnet material, en 

uppgav att det var miljöplast och en butik visste inte vilken typ av plast det var. 

Den sistnämnda butiken hade både plastpåsar och papperspåsar. Den sjätte buti-

ken sålde bara papperspåsar. 

I fråga fyra ombads respondenterna att berätta på vilket sätt de informerar 

sina kunder om påsarnas miljöpåverkan.  Alla butiker uppgav att de frågar kon-

sumenterna om de vill ha/behöver en påse. En av respondenterna berättade att de, 

när den frågan ställs även ibland berättar att påsen har en miljöpåverkan och att 

om man köper en påse kan man återanvända den. Vidare uttryckte hon att även 

om det finns information och kunskap hinns det inte alltid med i kundmötet, då 

detta ska gå snabbt och det finns inte alltid tid att göra det. Hälften av butikerna 

uppgav att det även fanns information om plastpåsar på deras hemsidor. När det 

undersöktes efter intervjuerna framkom att ytterligare två butiker till har sådan 

information tillgänglig. Butiken utan information om påsar på sin hemsida är bu-

tiken som endast sålde papperspåsar. Att ha skyltar uppsatta i butiken med in-

formation var även det vanligt. Fyra butiker hade skyltar uppsatta vid tillfället för 

intervjuerna. En femte berättade att de tidigare haft en skylt uppsatt. Den hade 

dock nyligen blivit nedtagen då butiken kände att deras kunder redan visste varför 

de tog betalt och att plastpåsar är dåligt för miljön. Respondenten motiverade 

detta ytterligare med att om någon hade frågor kunde personalen alltid svara på 

dem.  

Fråga nio handlade om hur mycket personalen vet och kan svara på frågor 

om påsarna från kunderna samt hur de har fått den informationen. Generellt upp-

levde alla intervjuade att deras personal kunde svara på frågor från kunderna och 

visste vad problemet med påsarna är. En respondent sa också att den kunskapen 

de hade i butiken var grundläggande och att de inte kunde gå in på specifika detal-
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jer. Två andra butiksanvariga tog också upp att personalens intresse i frågan spe-

lade roll, att vissa i personalen hade bättre koll och mer kunskap på grund av ett 

personligt intresse för miljöfrågor. Alla butiker utom en hade fått information till 

sin personal via huvudkontoret. Den som inte hade det var butiken med bara pap-

perspåsar, där berättade respondenten att personalen själva hade tagit med sig all 

information till jobbet. 

Konsumenterna 

 

Fråga fem handlade om hur konsumenterna hade reagerat på förändringen av hur 

påsar tillhandahålls. Alla butiker uppgav att de har upplevt stor förändring hos 

sina kunder: konsumtionen av plastpåsar har minskat i butikerna som intervjua-

des. Butikerna upplever också att kunderna har varit positiva till förändringen. 

Två av butikerna som ingick i OBH berättade att de hade minskat försäljningen 

med 52 % respektive 60 %, de var siffror de hade fått från huvudkontoret (det är 

dock oklart om detta gäller den enskilda butiken eller i koncernen). Två av de 

butiker som inte var med i OBH satte också siffror på detta. En respondent sa att 

¼ av deras kunder avböjer att köpa en påse och en annan trodde att mängden på-

sar de säljer har minskat med 50 % jämfört med när de gav bort påsen. Kunderna 

har blivit mer medvetna och har mer koll kring problemet med plastpåsar. En av 

de intervjuade sa också att det inte handlar om att man inte får köpa påsar utan om 

att vara medveten om problemet. På frågan om konsumenten behöver en påse var 

”Nej det behöver jag inte, jag tänker på miljön” ett vanligt svar enligt en annan 

respondent.  Samma respondent sa även att man nu pratar med kunderna om mil-

jöproblemen med påsar, vilket man inte alls gjorde innan. Konsumenterna har nu i 

större utsträckning med sig egna påsar, till exempel tygpåsar eller väskor, till bu-

tiken eller så köper de en påse som de fyller med inköp från flera butiker. En re-

spondent berättade att kunderna ofta redan har tagit fram sin egna påse innan per-

sonalen ens hinner fråga om de vill köpa en. Bara en butiksansvarig som sålde 

plastpåsar sa att de hade kunder som efterfrågade papperspåsar istället för plastpå-

sar. I butiken som endast säljer papperspåsar reflekterade respondenten över att 

konsumenterna tackar nej till en ny påse även i deras butik och konstaterade att de 

inte bara tackar nej till plastpåsar utan till påsar överhuvudtaget.  
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Diskussion 

Hur har de nationella informationskampanjerna funge-

rat? 

I denna studie har Malin Göransson, handläggare på NVV, intervjuats angående 

deras arbete med förordningen om plastbärkassar för att ta reda på hur de har 

spridit information kring detta och hur de ser på genomförandet av denna. Inter-

vjun ger inte en fullständig bild av NVV:s arbete med förordningen utan snarare 

en överblick över det. Resultatet visar att NVV primärt har spridit information 

kring förordningen genom vägledningen på deras hemsida. Utöver det har in-

formation spridits via branschorganisationer, konferenser samt ett webbinarium. 

NVV är positiva till hur många aktörer har valt att informera konsumenterna. 

NVV är även positiva till chanserna att nå förordningens mål, förutsatt att infor-

meringen fortsätter att vara aktiv och utvecklas de följande åren. Resultaten från 

detta arbete visar dock att det finns brister i kunskaperna om förordningen hos de 

butiksansvariga, se resultat. Det kan tyda på att högre instanser, i detta fall NVV, 

inte lyckats förmedla vikten av förordningen fullt ut och att arbetet kanske måste 

fortsätta utvecklas och vara aktivt även hos NVV. När det infördes ett förbud mot 

plastpåsar i Beijing uppkom problem med att det fanns mycket information och 

uppmärksamhet kring ämnet vid införandet men att den sedan avtog innan in-

formationen han sprida sig till alla (Zhu, 2011). 

Intervjun med Joakim Brodahl, verksamhetschef på HSR, gav information 

kring den informationskampanj som organisationen genomfört på ämnet plastpå-

sar och vad de har lärt sig av denna. Denna intervju ger en inblick i arbetet som 

HSR har lagt ner på frågan men inte en helhetsbild. Informationskampanjen best-

od av en testkampanj i traditionell köpt media (tidningsannonser, utomhusannon-

sering etcetera) i Västerås med en tillhörande kampanjmätning och en nationell 

kampanj på sociala medier som genomfördes hösten 2017. HSR:s förhoppning är 

att kunna utföra kampanjen igen i samarbete med branschorganisationerna. En 

lärdom från testkampanjen är att det inte räcker med traditionella annonserings-

metoder för att förändra konsumtionen av plastpåsar. En annan är att frågan om 

konsumenten vill köpa en påse eller inte i butiken är viktig för att påverka kon-

sumentens tankemönster. En studie från Japan av Ohtomo och Ohnuma (2014) 

visar att just fråga konsumenten om de vill ha en påse gör att fler väljer bort 
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plastpåsar i butiken och då förändrar sitt beteende.  Brodahl (pers. kom) tar också 

upp att det finns väldigt olika drivkrafter inom denna fråga som utgör en utma-

ning för ett effektivt och bra samarbete.  

 

Hur implementeras informationsdelen av förordning 

(2016:1041) om plastbärkassar hos verksamhetsutövar-

na?  

För att besvara denna frågeställning intervjuades sex butiksansvariga på olika 

klädkedjor i Lund. Resultaten ger inte en generell bild över situationen för kläd-

butiker i Sverige men kan ändå visa på vad som fungerar och inte fungerar i en-

skilda butiker. Detta kan i sin tur ge en indikation på var branschen befinner sig i 

stort.  

Resultatet visar att alla butiksanvariga som deltog i intervjuerna känner till 

förordningen och vet i stort vad den handlar om. Det är dock oklart hur väl de 

känner till de krav som ställs på deras verksamhet enligt förordningen. Värt att 

notera är att detta handlar om större klädkedjor där informationen kommer från 

huvudkontoret. De som intervjuats har sannolikt ingen påverkan på hur koncernen 

väljer att uppfylla kraven som förordningen ställer och behöver kanske därför inte 

ha all information kring detta. Samtidigt är det dessa personer som har kontakt 

med konsumenterna och där igenom ser till att förordningen efterlevs. 

Alla butiker tar betalt för sina påsar och frågar konsumenterna om de behö-

ver en påse innan en sådan lämnas över. Utöver det har nästan all butiker inform-

ation på sin hemsida och flera av butikerna har en skylt uppsatt med information. 

En studie från Indien visar att information är ett användbart sätt att förändra kon-

sumtionen av plastpåsar men att förändringen blir större när andra metoder intro-

duceras såsom ekonomiska incitament och alternativ till plastpåsar (Gupta, 2011). 

Vilket tyder på att dessa butikers metoder bör resultera i förändring hos konsu-

menterna då de både har ekonomiskt incitament och information. En av respon-

denterna tog dock upp precis det Göransson (pers. kom.) utpekade som en risk: att 

skyltar plockas ner och att informeringen då avtar. Att hålla informeringen aktiv 

och att fortsätta utveckla den är viktigt för att kunna nå målen (Göransson, pers. 

kom.). Denna risk ökar om det inte finns full förståelse från alla inblandade varför 

det är viktigt att informera och vad förordningen innebär. Informeringen får inte 

ses som en engångskampanj utan måste implementeras i det dagliga arbetet för att 

uppnå långsiktig förändring hos konsumenterna.  

Detta arbete har inte funnit några skillnader mellan butiker som är med i 

OBH och de som inte är det. Studien är gjord på ett begränsat urval butiker men 
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ingen av de sex butikerna som intervjuades skilde sig betydligt från varandra i hur 

mycket de visste om förordningen eller hur de informerade i butik. Detta med 

undantag för butiken som bara säljer papperspåsar som inte berörs av förordning-

en och inte heller är med i OBH. I studiens början förväntades en viss skillnad 

mellan butiker som deltar i initiativet och de som inte gör det. Butiker som var 

med i OBH förväntades ha mer kunskap och ett mer strukturerat arbete kring för-

ordningen. Att ingen sådan skillnad går att urskilja är intressant eftersom det stäl-

ler frågan vilken nytta initiativet ger deras deltagare.  

 

Förordningens syfte 

Utöver intervjufrågorna som direkt berör frågeställningen inkluderades även frå-

gor om konsumenternas reaktion till förändringar i butikerna samt frågor om hur 

deras konsumtion har förändrats. En av butikerna som intervjuades sålde bara 

papperspåsar, som inte direkt inkluderas i frågeställningen. Detta material ansågs 

ändå relevant i förhållande till förordningens syfte samt de intressanta svar de 

gav. Juridiskt sett innefattas inte butiker som bara tillhandahåller papperspåsar i 

förordningen, men denna butik är ändå relevant för arbetet när man ser till syftet 

med förordningen, nämligen att leda till ett mer effektivt utnyttjande av resurser. 

Detta kan inte ske om konsumtionen av plastkassar byts ut mot papperskassar och 

är också något Göransson (pers. kom.) utpekade som en risk; att konsumtionen 

inte förändras utan bara förflyttas till en annan typ av kasse. Därför är det också 

intressant att konstatera att bara en av butikerna har bytt till papperspåsar medan 

alla andra bytt till hållbarare typer av plast. Det är inte svårt att tänka sig att före-

tag som tycker att förordningen är oklar och krånglig att anpassa sig till väljer att 

byta material på sina påsar för att undvika den. 

  Förordningen grundar sig på konsumtionsmönstret och därför blir även hur 

konsumenterna har reagerat relevant. Att alla butiksansvariga berättade att de 

märkt en stor skillnad hos konsumenterna och att konsumenterna varit positiva till 

den förändringen är viktigt för att förordningen faktiskt ska leda till en långvarig 

förändring. Convery et al. (2007) menar i artikeln om Irlands skatt på plastpåsar 

att en stor del av framgången beror på att allmänheten var engagerad och positiv 

till att minska konsumtionen av plastpåsar redan från början. Konsumenternas 

reaktion tyder också på att den informering av som skett i Sverige har gett en 

effekt på deras beteende och vanor när det kommer till konsumtionen av plastpå-

sar. 
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Faktorer bakom förordningens genomslag 

Det är dock inte bara informationsplikten som har påverkat konsumenternas kon-

sumtion, eftersom förordningen inte existerar i ett vakuum påverkar även andra 

aspekter dess genomförande och effekt. Två av de viktigaste aspekterna i detta 

fall är medias bevakning av förordningen under sommaren 2017 samt att många 

butiker har börjat ta betalt för sina påsar. Båda dessa faktorer har stor inverkan på 

konsumenternas beteende och har därför också påverkat den effekt som förord-

ningen fått. 
Göransson (pers. kom.) konstaterade att den mediala uppmärksamhet som 

förordningen fick under sommaren 2017 bidrog till spridningen av information till 

konsumenterna. Det är då värt att fundera över hur stor inverkan detta har haft på 

konsumenternas inställning och om denna hade blivit densamma om ämnet inte 

figurerat lika mycket i media. Konsumenternas medvetenhet ökar med denna typ 

av spridning och då man blir mer uppmärksam på att butikerna man besöker till 

exempel har satt upp en skylt om ämnet. Det innebär också att konsumenterna är 

mer benägna att påverka butikerna genom att sprida informationen till personalen 

som Göransson (pers. kom.) och en av de butiksansvariga nämnde i intervjuerna. 

Gruppen konsumenter utgörs inte bara av kunder utan även av personer som job-

bar inom handeln. Även de har en påverkan på sin arbetsplats, dels genom att de 

uppmärksammar frågan, dels genom att de blir informerade om vilka krav som 

finns och hur andra företag jobbar. När media uppmärksammar ämnet kan det 

även leda till att företag börjar jobba med att ta fram konkreta åtgärder snabbare. 

En negativ recension från media är något de flesta företag försöker att undvika. 

Media blir genom detta en motiverande faktor för att skynda på arbetet med att 

följa förordningens krav.  

Även den prissättning som skett i detaljhandeln sedan förordningen trädde i 

kraft har en inverkan på konsumenterna. En del av NVV:s förslag till förordning-

en var att sätta ett lägsta pris, vilket fick väldigt mycket kritik i remisserna till 

förslaget (Göransson, pers. kom.). Den delen av förslaget försvann sedan i proces-

sen och ersattes helt av informationsskyldigheten. Många företag har istället fri-

villigt börjat ta betalt för sina påsar, till exempel företagen som är med i OBH. 

Brodahl (pers. kom.) noterade att företagen i detaljhandeln länge har gett bort 

påsar gratis och dessa företag kan därför börja tjäna på att ta betalt även om 

många som nu tar betalt skänker sina vinster från påsarna till hållbara ändamål.  

Denna prissättning bör även haft en påverkan på konsumenterna eftersom de 

då ”straffas ” när de inte förändrar sitt beteende. I detta fall fungerar prissättning-

en precis som en skatt eller avgift på plastpåsar gör, vilket är ett populärt styrme-

del för att minska konsumtionen av plastkassar. I Irland har skatten varit mycket 

framgångsrik med en minskning av plastpåsekonsumtionen med 90 % de första 

åren (Convery et al., 2007). Även här är det intressant att fundera över orsak och 
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verkan samt vilken del som påverkar konsumenterna mest. Prissättningen kan ha 

blivit ett komplement till informeringen men det kan även vara tvärt om: att pris-

sättningen har större påverkan på konsumenterna än informeringen och att denna i 

så fall blir ett komplement som argumenterar för att ta betalt för påsarna. Vilken 

aspekt som varit drivande och vilken som har varit kompletterande är dock väl-

digt svårt att säga. 

Förordningens framtid 

Ur ett europeiskt perspektiv är den svenska förordningen om plastbärkassar unik 

på flera sätt. Förordningen följer inte normen för hur ett styrmedel som ämnar att 

minska förbrukningen av plastpåsar ser ut, såsom skatten i Irland (Convery et al., 

2007), förbudet i Italien (Xanthos och Walker, 2017) eller det frivilliga åtagandet 

i Österrike (Kasidoni et al., 2015). Det är en förordning som syftar att informera 

konsumenterna för att skapa större medvetenhet och på så vis minska förbruk-

ningen för att nå målen. Det är således ett juridiskt styrmedel, men inte ett förbud.  

De fördelar som förordningen har är att den likt ett frivilligt avtal mellan aktörer 

ger dem möjlighet att agera efter deras egen vilja och förutsättningar, och genom 

detta utveckla det för dem mest effektiva sättet att uppnå kraven. Förordningen 

ger dock inget incitament till att göra mer än vad förordningen kräver. Den är 

vidare svår att genomdriva då det saknas tillsyn av informationsplikten.  

Att Sverige har utvecklat ännu en ny version av styrmedel för att minska 

konsumtionen av plastkassar kan styrka Kasidoni et al. (2015) när de menar att 

variationen av styrmedel beror på en osäkerhet i hur det kommer att tas emot av 

aktörerna. Just osäkerhet kring hur man ska närma sig problemet och vilken effekt 

eventuella åtgärder kommer att ha genomsyrar implementeringen av den svenska 

förordningen. Denna osäkerhet kan även bli det som gör att förordningen miss-

lyckas och att Sverige underlåter att uppfylla EU-direktivet. Under förordningens 

första år blev den mycket uppmärksamad och alla butiksansvariga upplever en 

skillnad i konsumenternas förbrukning av påsar. Trots det tyder detta arbete på att 

det saknas information om förordningen och de krav som den ställer ute i butiker-

na. Butikerna är konsumenternas huvudsakliga kontaktpunkt med informeringen 

och det är därför viktigt att informeringen fortgår. Detta bör ske på ett fortsatt 

aktivt sätt för att informeringen ska bli långsiktig och förändringen hos konsu-

menterna permanent. En framtida kampanj om plastpåsar från HSR kan eventuellt 

ge informeringen en nytändning och stärka dess plats i butikerna.  
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Framtida forskning 

Förordningen om plastbärkassar är väldigt ny och kommer med säkerhet att un-

dersökas noggrant under de kommande åren. Det vore intressant att undersöka 

detta område i en större skala för att få en tydligare bild över hur situationen ser ut 

generellt. Att undersöka andra delar av detaljhandeln för att få en bättre bild över 

skillnader mellan olika typer av butiker och vilka svårigheter de möter vore en 

annan intressant aspekt att undersöka. Utöver att vidga studiens omfattning vore 

det även relevant att undersöka informationskedjan från myndighet genom kon-

cernkontor och ut i butikerna för att bättre förstå hur informationen förmedlas. 

Ytterligare forskning för att illustrera hur konsumenterna agerar och varför, vilken 

information de tar till sig samt deras attityd till problemet skulle kunna hjälpa 

arbetet med informering ute i butikerna vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



33 

 

Slutsats 

 

Detta arbete har kommit fram till att de nationella informationskampanjer som 

genomförts är en testkampanj i Västerås kallad ”re-think/re-use”, den användes av 

HSR för att utveckla en nationell kampanj. Den ska förhoppningsvis genomföras 

igen i en större skala i samarbete med branschorganisationerna som berörs av 

förordningen. Under arbetet med kampanjen har vikten av att förändra tanke-

mönstret kring plastpåsar hos konsumenterna framkommit som en viktig lärdom. 

NVV har även jobbat med att sprida information om förordningen främst genom 

den vägledning som finns på myndighetens hemsida. Utöver detta har de spridit 

information genom branschorganisationer, konferenser samt ett webbinarium. 

NVV ser positivt på förordningens fortsatta genomförande med förutsättningen att 

aktörerna fortsätter att arbeta aktivt med frågan.  

Studien visar även att de butiksanvariga som deltog känner till förordningen 

och i stort vet vad den handlar om. Det är dock oklart hur väl de känner till de 

krav som ställs på deras verksamhet enligt förordningen. Trots det uppger alla 

respondenter att deras personal ska kunna svara på frågor om påsarna från kun-

derna. Flera olika metoder tillämpas för att informera konsumenterna. Alla buti-

ker i denna studie tar betalt för sina påsar och frågar vid kassan om en påse öns-

kas. Ytterligare metoder är skyltar med information samt information tillgänglig 

på hemsidan. Bland de butiker som deltog i denna studie gick det inte att urskilja 

någon skillnad mellan butiker som är med i OBH och de som inte är det. 
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Bilaga 1 

1a, intervjuguide för butiksansvariga 

1. Har ni nyligen gjort någon förändring i hur ni tillhandahåller plastpåsar? 

(Planerar ni att göra något av nedanstående?) 

2. Tar ni betalt för påsarna?  
3. Vilka typer av påsar tillhandahåller ni (med avseende på material, t.ex. 

vanliga plast, bionedbrytbara, bioplast, gjorda av återvunnet material, 

papper)? 
4. Informerar ni kunderna i er butik om påsarnas miljöpåverkan? Hur gör ni 

det? Informerar ni på något annat sätt än direkt till kund i butik (sociala 

medier, nyhetsbrev etc.)? 
5. Har ni märkt någon skillnad hos konsumenterna med avseende på plast-

påsar det senaste året?  
6. Känner du till förordning (2016:1041) om plastbärkassar? Kan du besk-

riva vad den innebär för dig? 
7. Hur har du fått information om den (koncern, Naturvårdsverket, media, 

kommunen?) 
8. Känner ni till NVV:s argumentsamling? Har ni använt den? 
9. Hur har ni informerat er personal om förordningen? Kan personalen upp-

lysa kunderna förordningen och anledningen bakom era nya rutiner? 
 

 

1b, intervjuguide för Malin Göransson, NVV 

• Har jag uppfattat det hela rätt att det inte finns någon som är ansvariga för 

tillsynen av förordningen? 

• Hur ska man informera i butik? Rekommenderar ni något särskilt tillvä-

gagångssätt? Räcker det att informera en gång i tex. nyhetsbrev eller 

måste det vara kontinuerligt?  
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• Hur ser NVV på att många butiker börjat ta betalt för påsarna? Hur tror ni 

att det påverkar måluppfyllelsen?  

• Hur har NVV informerat om detta? Är det bara informationen på hemsi-

dan eller har ni gjort mer? 

• Hur tror ni att verksamhetsutövarna har uppfattat förordningen? Har in-

formationen varit tydlig nog att den kunnat implementeras utan större 

problem eller har det funnits problem med att förmedla informationen till 

alla berörda aktörer? 

• I vägledningen tar ni upp det finns en risk för ”spretighet” i informationen 

ut till allmänheten från butikerna, hur tänker ni att det ska förhindras? 

• Vad tycker NVV om förordningen? Tror ni att den kommer vara tillräck-

lig för att nå målet?  

1c, intervjuguide för Joakim Brodahl, Håll Sverige Rent 

• När har kampanjen genomförts, hur och var? 

• När påbörjades den och när avslutades den? 

• Hur stor var kampanjen? Vilken omfattning hade den? Genomfördes den 

nationellt? 

• På hemsidan står det om en nollmätning som genomfördes innan kam-

panjen började, är det samma som Novus har gjort för NVV? 

• Hur genomfördes den? Vilka kanaler utnyttjades? Vilken var målgrupp-

en? 

• Vilket är målet för kampanjen? Vad vill ni åstadkomma? Känner att ni 

har uppnått målet? 

• Har ni upplevt några svårigheter med kampanjen? 

• Det genomfördes en riktad informationskampanj i Västerås, varför gjor-

des den just där? 
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