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Abstract 

 
Microplastic waste is something that is featured more and more frequently in media today. 

There is a lot of confusion, due to the focus in the media, on what microplastic waste actually 

is and in what way it is harmful to the environment. The Environmental Protection Agency 

has listed the seven biggest sources to microplastic shedding and it shows that household 

laundry of synthetic fibers is one of them. Microplastic waste, or microplastics, are small 

plastic fragments (1 nm- 5 mm) and originate not only from synthetic fibers, but from tire 

wear, general plastic waste and fishing tools. During household laundry, the synthetic fibers 

shed microplastic that travels through the wastewater and sewage treatment plants before it 

finally ends up in the ocean where they have the potential to attract hazardous chemicals and 

damage aquatic organisms.    
 

This study examines textile companies environmental communication regarding microplastics 

towards their customer and what kind of guidelines different organizations, institutes and 

authorities offer to textile companies regarding their generation of microplastics. The 

ambition of the study is to gather overall guidelines to textile companies that can be applied to 

their businesses.  The study is supported by RISE IVF and the MinShed project and has been 

accomplished by literature-, questionnaire-, and interview studies. 
 

The outcome of the study shows that textile companies generally do not communicate about 

microplastics to their customer. This is due to the, so far, inadequate research regarding 

microplastic shedding. Textile companies experience that they do not have enough 

information to make long-term decisions that can improve their microplastic management, 

since there is no standardized test methods for fabrics available. The result also shows that 

organizations and authorities generally do not provide guidelines specific to textile 

companies. 
 

Based on the result from the study, the writers will not accomplish to gather guidelines to 

textile companies regarding microplastic management. The writers request further research on 

microplastics, primarily regarding the development of filters in washing machines, which 

could prevent microplastics from spreading out into the marine environment via the 

wastewater. 
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Sammanfattning 

 
Mikroplast är ett begrepp som förekommer allt mer frekvent i media och medför stor 

förvirring kring var det kommer ifrån och varför det är skadligt. Naturvårdsverket har listat de 

sju största faktorerna till emission av mikroplast i Sverige, där hushållstvätt av syntetfiber är 

en utav dem. Mikroplast är små plastfragment (1 nm- 5 mm) och härstammar inte bara från 

syntetfiber, utan från bland annat däckslitage, allmän nedskräpning och fiskeverktyg. Vid 

hushållstvätt sprids partiklarna via avloppsvattnet, genom reningsverk och hamnar till slut i 

havet där de drar till sig miljöfarliga kemikalier och skadar vattenlevande organismer.  
 

Den här studien utreder textilföretags miljökommunikation angående mikroplast gentemot 

kund samt vad det finns för råd och direktiv från organisationer och myndigheter för 

textilföretag att tillgå vid dess generering av mikroplast. Studiens ambition är att kunna 

förmedla samlade riktlinjer till textilföretag som kan appliceras till deras verksamhet. Studien 

stöds utav RISE IVF och MinShed projektet och kommer genomföras med hjälp av litteratur-, 

enkät-, och intervjustudier.  
 

Resultatet som tagits fram genom uppsatsen visar att textilföretag generellt inte kommunicerar 

mikroplast gentemot kund. Det här beror på den, än så länge, bristfällig forskning som finns 

tillgänglig angående emission av mikroplast. Textilföretag upplever att de inte har tillräckligt 

med information för att ta långsiktiga beslut som kan förbättra dess hantering av mikroplast. 

Avsaknaden av standardiserade testmetoder över hur mycket olika syntetfiber fäller är det 

som textilföretag upplever saknas. Resultatet visar också att organisationer och myndigheter 

överlag inte ger några råd och direktiv till specifikt textilföretag.  
 

Utifrån de resultat som presenteras från det underlag som grundat sig från litteratur-, enkät-, 

och intervjustudier, kan författarna dra slutsatsen att rapporten inte kommer bidra med 

rekommendationer till textilföretag. Författarna uppmanar till vidare forskning inom ämnet, 

främst angående utveckling av filter i tvättmaskiner, som skulle kunna hindra mikroplast att 

spridas ut i havsmiljön via avloppsvattnet.  
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Förord 

 
Det här examensarbetet innefattar 15 hp och avrundar tre års utbildning på Textil 

produktutveckling- och entreprenörskapsprogrammet på Textilhögskolan i Borås. Efter 

godkännande erhålls en Kandidatexamen med huvudområde inom textilteknologi. Flertalet 

personer har under projektets gång varit till stor hjälp och bidragit med kunskap och 

handledning. Studien stöds av RISE IVF och ingår som en del av MinShed-projektet. 

MinShed är ett treårigt forskningsprojekt inom området mikroplast som samordnats av RISE 

IVF. Målet med projektet är att skapa kunskap och riktlinjer för att driva textilindustrin framåt 

genom att skapa syntetiska kläder som inte genererar mikroplast. I projektet ingår även 

forskning kring konstruktion av tvättmaskiner för att undersöka om det är möjligt att de kan 

kompletteras med filter, för att minska utsläpp av mikroplast.  
 

Inledningsvis, vill författarna rikta ett stort tack till RISE IVF som varit studiens 

samarbetspartner och som försett författarna med intresseväckande frågeställningar i början 

av projektet. Det har gett möjlighet att skapa och utveckla ett examensarbete som 

förhoppningsvis kommer bidra till vidare utveckling av kommunikation angående mikroplast 

i framtiden. På RISE IVF vill författarna tacka handledare Sandra Roos som varit tillgänglig 

för vägledning och varit stöttande under arbetets gång. Christina Jönsson, projektledare för 

MinShed, och Ann-Charlotte Hanning har varit till stor hjälp i genomförandet av 

examensarbetet.  

Fortsättningsvis, riktar författarna ytterligare tack till alla företag som ställt upp på intervju- 

och enkätstudier och som engagerat sig för projektet. Företagens bidrag har varit ovärderligt 

för studiens resultat.  
 

Slutligen, tack till handledare, Azadeh Soroudi från Textilhögskolan, som tillfört stor kunskap 

inom forskningsområdet och varit en hjälpande hand och tillfört tips och råd genom arbetets 

gång. 

 

 

Linn Carlsson  & Louise Melin  



 

Terminologi 

 
 
Mikroplast   Gemensamt begrepp för plastfragment som är 1 nm- 5 mm långa.  
 
Petrokemisk  (Petrokemi) Samlingsnamn på en process där kemiska produkter 

produceras och konstrueras fram med petroleum (olja och naturgas) 

som råvara.  
 
Virgin polymerer  Virgin polymer är motsatsen till återvunnen plast. Hartset som 

produceras direkt från det petrokemiska råmaterialet, såsom naturgas 

eller råolja har aldrig tidigare använts, återvunnits eller bearbetats 

tidigare 
 
Bulkning   Metod i beredningsprocessen för att ge garn och tyg en ökad volym.  
 
Emission  Substanser som lämnar en sluten verksamhet och går ut i miljön, ex 

mikroplast som fälls från textilier.  
 
CSR Corporate Social Responsibility, ett begrepp som beskriver företags 

samhällsansvar ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

perspektiv.  
 
Hydrofob Molekyler, i det här fallet mikroplast och kemikalier, med låg 

dragningskraft till vatten och är därför ej vattenlösliga.   
 
PCBer  Samlingsnamn för 209 giftiga och svårnedbrytbara ämnen, kallat 

polyklorerade bifenoler.  
 
PAHer  Samlingsnamn för hundratals giftiga och cancerogena ämnen, 

polycykliska aromatiska kolväten.  

 
Pesticider    Bekämpningsmedel 
 
PBDEer  Polybromerade difenyletrar, en grupp miljö- och hälsofarliga 

bromerade flamskyddsmedel som används för att förhindra 

antändning av ett material, i det här fallet textil.  
 
Alkylfenoler  Kemiska föreningar som består utav en eller flera alkylkedjor, bundna 

till en fenol.  
 
BPA  BPA, Bisfenol A, är en av världens främsta kemikalier vid 

tillverkning av epoxi- och polykarbonatplast, som bland annat 

används i plastflaskor.  
 
Polypropen  Plasten är uppbyggd av propen och kallas ibland för polypropylen. 

Polypropen är en termoplast som används i produkter som 

matbehållare, förpackningar, leksaker, möbler och textilier. 

 
Polyeten  Polyeten är den vanligaste termoplasten och används framför allt i 

produkter som köksredskap, leksaker, rör, kablar, plastpåsar, 

plastfolie och flaskor.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Propen
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1. Inledning 

1.1.  Bakgrund 
Mikroplaster är ett stort uppmärksammat miljöproblem och lyfts idag fram med större vikt än 

vad som gjorts tidigare. Mikroplastpartiklar befinner sig i stor utsträckning i våra 

gemensamma hav och majoriteten kommer att finnas kvar utan möjlighet att brytas ner 

(Petersson & Roslund 2015). Naturvårdsverket har kartlagt från vilka källor mikroplaster 

förekommer mest i Sverige. Kartläggningen skall visa mikroplasternas ursprung och därmed 

vilka områden som primärt bör åtgärdas. Det visar att tvätt av syntetfibrer är en av de sju 

största faktorerna till att mikroplaster sprids i naturen, tillsammans med däckslitage, allmän 

nedskräpning, konstgräsplaner, båtbottenfärg, fiskeverktyg och industriell produktion av 

primärplast (Naturvårdsverket 2017). 

 

För inte allt så länge sedan upptäcktes ett samband mellan mikroplast som upphittats i haven 

och textilindustrin. Utefter världens stränder upptäcktes plastföroreningar, även kallat 

mikroskräp, som bland annat härstammat från polyester-, och akrylmaterial. Följd av att 

konsumtion av kläder och textilier ökar så eskalerar även problemen som kommer därefter. 

Sen introduktionen av syntetfibrer har det setts som ett substitut för naturfibrer och är därför 

en stor anledning till den växande efterfrågan (Svensson 2017). Mikroplasterna som utvinns 

från hushållstvätt, drivs ut i reningsverk och därefter vidare ut i haven. Reningsverken 

avlägsnar och tar bort största delen av mikroplastpartiklarna innan det resterande flyter ut i 

haven. Naturskyddsföreningen (2015) säger att reningsverken rensar bort näst intill 90 % av 

plastpartiklarna, och trots det är det en enorm mängd partiklar som fortfarande hamnar i 

haven. Naturskyddsföreningen har tittat närmare på Svenska miljöinstitutets (IVL), rapport 

gällande hur mycket mikroplastpartiklar som Henriksdalsverket i Stockholm och Ryaverket i 

Göteborg släpper ut i haven. Reningsverken släpper tillsammans ut 849 miljarder 

mikroplastpartiklar per år, där Henriksdalsverket släpper ut närmare 27 miljoner 

mikroplastpartiklar i timmen och Ryaverket släpper ut 70 miljoner. Den här beräkningen är 

inte endast baserad på hushållstvätt utan inkluderar all utsläpp av mikroplast 

(Naturskyddsföreningen 2015).  

 

Ny rapport från Naturvårdsverket (2018) visar att det släpps ut 8-950 ton mikroplastpartiklar 

varje år tillsammans med vattnet från tvättmaskiner, som grundar sig från fällning av textil. I 

dagsläget finns ingen standardiserad testmetod presenterad för olika fibers tendens till fällning 

och är en anledning till det varierande resultatet (Svensson 2017). Naturvårdsverkets rapport 

från 2018 påvisar att det finns flertal tillvägagångssätt som kan hjälpa minska emission av 

mikroplast vid tvätt, med införande av förmånligare metoder vid textilproduktion och 

beredning. Det här inkluderar likväl förändring i konsumentens beteende avseende textil och 

kläder, där en kraftig reducering av konsumtion bör ske samtidigt som de kläder och textilier 

som inte längre nyttjas kommer till användning på andra sätt, genom återvinning 

(Naturvårdsverket 2018).  

 

1.1.1. Mikroplasternas härkomst 

Mikroplast är ett gemensamt ord för plastfragment som är 1 nm- 5 mm stora och utvecklas 

bland annat när plast inte återanvänds eller återvinns på ett korrekt sätt (Naturvårdsverket 

2017)      
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Plastpartiklarna delas in i två kategorier där primär mikroplast är partiklar som adderas in i 

tillverkningen av rengörings- och tvättprodukter, men även som tillsatser i kosmetiska 

produkter. Sekundär mikroplast är mikropartiklar som utvinns från nedbrytning av material i 

form av textilier, restprodukt från färg och förfall av stora bitar av plast. Stora bitar 

plastmaterial ger inte bara fysiologisk inverkan på den marina miljön och dess vattenlevande 

organismer utan också fysisk påverkan på exempel fåglar som förväxlar plastmaterialet med 

mat (Svenskt vatten 2016).  

 

Stor del av utsläppen från mikroplaster härstammar från produktion och hantering av textilier 

och är därför en bidragande faktor till mikroplastens negativa miljöpåverkan. Forskning från 

RISE IVF visar att mycket av den mikroplast som släpps ut är fiberformad och inte rund. Det 

pekar på att den mikroplast som erhålls från haven inte kommer från större plastskräp eller 

kosmetika, utan härstammar från textil (RISE IVF 2018).  

 

De vanligaste syntetfibrerna som används idag är polyester, akryl, nylon och polypropylen 

(Enviro Planning & RISE IVF 2018). Vid förbrukning av syntetiska textilprodukter, genom 

tvätt och torkning, växlar mängden fällning av plastpartiklar beroende på val av temperatur, 

mängd och material (Selander 2019). I hushållstvätt fäller alla textilier, även de 

cellulosabaserade, eftersom fibrerna långsamt bryts ner i tvätt- och torkprocessen. Däremot 

sprids mikroplast endast från syntetiska textilier, eftersom de är baserade på råolja. 

Beredningsprocessen för syntetmaterial är kortare och mindre kostsam än vid produktion av 

naturmaterial, vilket är gynnsamt för textil- och modeföretag. Fibrernas miljöpåverkan är stor, 

både i produktion, beredning och vid konsumentanvändning. Vid tillverkning av fibrerna 

krävs stor åtgång av både energi och kemikalier. Fibrerna härstammar från utvinningen av 

olja där de bearbetas på raffinaderier i flera steg innan de sammansätts till polymerer för 

fortsatt tillverkning. Den petrokemiska industrin är kraftigt förorenad och tillför skadliga 

utsläpp och avfall i naturen (Kadolf 2014).  

 

1.1.2. Kemikaliers påverkan 

Problemen förvärras ytterligare när mikroplastpartiklarna hamnar i haven. Mikroplasten 

attraherar kemikalier som befinner sig i vattnet, då mikroplast är hydrofobiskt och drar åt sig 

kemikalier som likaväl är hydrofoba. Det kan exempelvis innefatta miljögifter som PCBer, 

PAHer, pesticider, PBDEer, alkylfenoler och BPA. Det innebär att de miljöfarliga 

kemikalierna inte löses upp och förblir intakta. Det stora allvaret i problemet är konsekvensen 

som uppkommer från mikroplast som innehåller giftiga kemikalier, då de transporteras med 

näringskedjan genom levande organismer, som tillslut når människan. Det finns ännu inga 

studier eller forskning som visar på direkta hälsoeffekter för människor som exponerats av 

mikroplast genom förtäring av fisk (Naturskyddsföreningen 2015).  

 

Berit Gewert som utfört en doktorsavhandling vid Institutionen för miljövetenskap och 

analytisk kemi vid Stockholms Universitet, utförde provtagningsstudier vid Stockholms 

skärgård för att mäta nivåer av plast i havet. Bland de vanligaste plasttyperna som samlats in 

förekom stor kvantitet av polypropen och polyeten. De kommer ursprungligen från 

produktion av plastpåsar, livsmedel- och engångsförpackningar.  

I studien undersöktes både plastprodukter som befunnit sig i vattnet under en längre tid samt 

nya plastprodukter och vilket samband dem hade med kemikalier. Studien visade att plasten 

som befunnit sig i havet under en längre period föll isär och släppte slutligen ifrån sig 

kemikalier. Det här menar Berit Gewert kan ge förödande konsekvenser för marina 

http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/364/1526/2027.full.pdf+html
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/364/1526/2027.full.pdf+html
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organismer som blir exponerade för kemikalierna. Berit Gewert och hennes team hade 

förväntningar på att plastprodukterna som befunnit sig i havet under en längre tid skulle i 

slutändan innehålla mindre giftiga tillsatser än plastprodukter som är relativt nya i havet.  

Till följd av studien genomfördes ett toxiskt test med kräftdjur, för att se vilka möjliga risker 

som de marina organismerna exponeras för. Det resultat som studien visade mötte inte de 

tidigare förväntningarna. De kräftdjur som exponerats för lakvatten från äldre plastprodukter 

visade en högre dödlighet jämfört med de kräftdjur som exponerats för lakvatten från nya 

plastprodukter. Berit Gewert säger att anledningen kan vara att plasten faller sönder och som 

med tiden kan medföra fler kemikalier (Stockholms Universitet 2018). 

 

1.2. Problemformulering 
Mikroplaster är små medan problemen de medför är större. Av den orsaken behöver 

textilföretag upplysa sig om vad för information i form av råd eller direktiv som de kan 

använda sig utav för att veta hur de skall hantera sin generering av mikroplast.  

Genom studiens gång kommer det här ämnet att beröras och analyseras djupare, av den 

anledning för att se om informationen i form av de riktlinjer når ut till textilföretag och om de 

mottar och tillämpar informationen till deras verksamhet. Studien kommer undersöka om det i 

allmänhet finns några råd eller direktiv att ge textilföretag från myndigheter och 

organisationer samt att se över hur tillgänglig den informationen är. 

 

Med ett ökat intresse och engagemang bland konsumenter driver det företag till att utveckla 

sitt hållbarhetsarbete för att tillfredsställa behovet. Kunden kan enkelt ersätta ett företag som 

de inte upplever arbetar med hållbarhet och miljö, med ett företag som har en tydlig 

miljökommunikation genom hela värdekedjan. Hur textilföretag väljer att kommunicera sin 

generering av mikroplast är av stor vikt eftersom det till viss del styr konsumentens kunskap 

om problemet. Därför anses det vara viktigt att företagen tydligt informerar om sitt 

hållbarhetsarbete och principer gentemot kund via marknadsföring, som hemsidor eller andra 

sociala kanaler där informationen är lättorienterad och enkel att hantera (Johansson & Ygemar 

2008). Av den orsaken har en analys utförts på åtta stora svenska textilföretags 

kommunikation ut mot konsument angående mikroplastfrågan. Analysen har utgått från 

företagens sociala kanaler för att få en bredare bild och ett tydligare resultat.  

Kommunikation angående mikroplast är något som författarna till studien anser bör 

undersökas eftersom textilföretag bär ett stort ansvar i huruvida textilindustrin skall komma 

att utvecklas utefter de utmaningar som klimatet kräver. Författarna anser att utveckling bör 

ske på två plan. Det avser kommunikation från organisationer och myndigheter till 

textilföretag likväl kommunikation från textilföretag ut mot kund.  

 

1.3. Syfte och Forskningsfrågor  
Syftet med studien är att genom litteratur-, intervju och enkätstudier analysera ingående vilka 

varierande råd det finns att ge textilföretag angående dess generering av mikroplaster. Studien 

skall också visa hur textilföretag väljer att kommunicera sin generering av mikroplast, i 

samband med produktion och försäljning av kläder och textil gjort av syntetfibrer. 

Ambitionen är att studien skall resultera i rekommendationer till textilföretag angående hur de 

ska hantera samt kommunicera sin generering av mikroplast. Följande forskningsfrågor har 

använts som riktlinjer för studien. 
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1. Vilka råd samt direktiv finns det att erbjuda textilföretag om hur deras mikroplast skall 

hanteras? 

2. Hur kommunicerar textilföretag sin generering av mikroplast mot kund? 
 

1.4. Avgränsningar 
Utifrån studiens första forskningsfråga skall råd och direktiv till textilföretag presenteras 

angående uppkomst och hantering av mikroplast. Råden skall komma från myndigheter, 

forskningsrapporter samt miljöorganisationer för att säkerställa relevans. Vidare i uppsatsen 

kommer miljö-, och branschorganisationer hänvisas som organisationer. Sökandet efter 

information gällande mikroplast har avgränsat studien i den utsträckningen att forskning inom 

ämnet mikroplast är förhållandevis ny och inte tillräckligt utvecklad för vad studien kräver.  

 

Studiens andra forskningsfråga berör begreppet kommunikation. Med begreppet 

kommunikation menar författarna på vilket sätt textila företag kommunicerar mikroplast 

gentemot kund, oavsett kanal. Det är underförstått att inget företag vill jobba med 

kommunikation och marknadsföring på ett sätt som visar hur de bidrar till en ökad generering 

av mikroplast. Det forskningsfrågan belyser är huruvida företag är transparenta gentemot 

frågan och hur de förmedlar det till kund.  

 

Intervju- och enkätfrågor kommer skrivas utefter de områden forskningsfrågorna berör, 

kommunikation samt råd och direktiv kring textilföretags generering av mikroplast. Med 

generering menar författarna hur textilföretag sprider mikroplast per automatik, genom 

produktionen av textilier och plagg. De tillsätter alltså inte avsiktligt mikroplaster i sina 

produkter, utan det genereras genom tvätt och beredningen i produktion samt i konsumentens 

hushållstvätt.  

Frågorna kommer inte att avse övriga steg i den textila värdekedjan som kan påverka 

emission av mikroplast, såsom produktion och sourcing. De företag som skall intervjuas är 

alla aktörer inom den textila värdekedjan och faller därför inom ramen för studien. Företagen 

är av olika storlek och fokusområde, som inkluderar företag inom funktionell textil, mode 

samt inredningstextil. Den geografiska avgränsningen för enkätstudien sträcker sig inom 

Europa, där målet är att få en så stor spridning i resultatet som möjligt.  

Studien kan komma att avgränsas på grund av konfidentiell information från de företag som 

kommer intervjuas.  
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2. Teoretisk Referensram  
Den teoretiska referensramen redogör inte för studiens syfte angående kopplingen mellan 

företags kommunikation kring bruket av mikroplast och vad det finns råd för textilföretag att 

tillgå. Det beror på den bristande forskningen rådande studiens syfte. Den teoretiska 

referensramen kommer avhandla den nutida forskningen angående mikroplast.  

 

Tidigare studier avhandlar definitionen av mikroplast och att textilier kan vara en stor faktor 

till spridningen av dem. Det visar varför det är skadligt för i synnerhet den marina miljön och 

att de mikroplaster som upptäckts i haven har ursprung från polyester-, och akrylpolymerer 

(Roos, Levenstam Arturin & Hanning 2017). Det har med hjälp av andra studier påvisats att 

fibrer från textilier förflyttar sig ut med avloppsvattnet och färdas därefter ut och förorenar 

haven. På så vis hamnar stora mängder plast i mikroskopisk storlek i haven som kan bli 

förödande för det marina ekosystemet men likaså för människors hälsa. Den förorening som 

medförs vid tvätt av syntetiska material är ett problem som upplysts under senare år, men som 

idag anses vara ett ämne värt att diskutera djupare anser Petersson & Roslund (2015). 

Petersson & Roslund (2015) bekräftar att det inte enbart är all omfattande nedskräpning som 

saboterar den marina miljön utan även vid samband av tvätt där fibrerna från textilierna enkelt 

ramlar av som sedan bidrar till föroreningar.  

 

En rapport författarna tagit del av undersöker olika typer av polyesters emission av 

mikroplast, utefter hur det är konstruerade. Rapporten är skriven av RISE och ingår i 

forskningsprojektet Mistra Future Fashion. Eftersom det inte finns en tillgänglig 

standardiserad testmetod, utvecklades en metod speciellt för rapportens syfte. Rapporten 

utgick främst från två prover av polyester. Ett återvunnet fleece material som ansågs som 

värsta möjliga prov, samt ett vävt material ämnat för ett ytterlager på jacka som ansågs vara 

bästa möjliga prov. I den utvecklade testmetoden tvättas alla prover och förbereds sedan 

genom att skäras och sys till påsar. För att skära proverna användes ultraljud-skärning samt 

fabrikssaxar.  Påsarna fylldes med metallkulor för att skapa friktion under nästa tvätt.  

 

Efter tvätt och analys konstaterar rapporten att prover med återvunnet fleece material inte 

fäller mer mikroplaster än de vävda polyesterproven. Rapporten visar också att ultraljud-

skärning är mer effektivt för att minska fällning av mikroplast. Med rapporten medföljer 

viktiga rekommendationer för framtida forskning. Rapporten uppmanar till att utveckla en 

standardiserad testmetod för mikroplastisk fällning samt att mikropartiklar som samlas på 

materialets yta, oavsett ursprung, skall tas bort i produktion. Det här rekommenderas antingen 

genom en klistrig klädroller, dammsugning eller alternativt en förtvätt. Det här visade sig ha 

stor inverkan på resultatet, där de torra metoderna gav bäst resultat. Det uppmanas eftersom 

det görs enklast i produktionsfasen än när produkten når kund (Roos, Levenstam Arturin & 

Hanning 2017).   

 

Jönsson et al. (2018) har skrivit en artikel som påvisar att fler studier har gjorts de senaste 

åren där mängden mikroplaster som fällts från textilier har undersökts. Det konstateras även 

att emission av mikroplaster skiljer sig mellan olika material beroende på huruvida de blivit 

framställda. Däremot har de olika studierna uppnått varierat resultat och därför finns inte ett 

exakt svar för hur mycket mikroplaster textilier fäller ifrån sig. Artikelns skiftande resultaten 

visar att kvantiteten plastpartiklar är allt från 120 till 728,289 partiklar som släpps från 

textilierna. Orsaken till emission av mikroplastpartiklar är olika stor mängd av nötning och 

påfrestning som plaggen får utså vid tvätt och torkning (Jönsson et al. 2018). 
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I en studie från Göteborgs universitet undersöker Eriksson Andin (2018) olika textila 

tillsatsers giftighet som drar sig till mikroplaster i marina miljöer och vilka miljö- och 

hälsorisker som finns. Media spelar en stor roll i sammanhanget där det mer ofta än sällan 

förklarar mikroplaster som ett hot mot människors hälsa. I studien dementeras antagandet om 

att människan skulle få i sig de skadliga kemikalierna genom förtäring av fisk, genom att 

gränsvärdena inte överskrids. Det är under förutsättning att fisken endast exponerats för direkt 

intag av mikroplaster som bär på de skadliga kemikalierna och inte genom att förtära andra 

organismer som samlat upp dem (Eriksson Andin 2018). 

 

3. Metod  
Studien kommer utföras från en blandad metod. De kvalitativa och kvantitativa 

tillvägagångssätten har båda likvärdiga syften, att ge en ökad uppfattning kring samhället och 

hur institutioner, grupper och individer handlar utefter. Tillvägagångssätten skiljer sig hur 

författaren tolkar datan som samlats in. Utefter en kvantitativ metod konverteras datan till 

siffror, som sedan utvärderas i statistiska analyser. Med en kvalitativ metod är det författaren 

som tolkar datan utefter motiv, sociala processer och sammanhang. Studien kommer inkludera 

en litteratur-, enkät- och intervjustudie, vilket fordrar multipla tillvägagångssätt för ett mer 

omfattande resultat (Magne Holme & Krohn Solvang 1997, s.76). En analys av åtta, svenska 

textilföretags kommunikation angående mikroplast via sociala kanaler kommer även utföras 

för att komplettera studien. De textilföretag som valts ut för analys är KappAhl, Lindex, 

H&M och Åhléns som tillhör området mode och trender. Därefter har textilföretag som tillhör 

området funktionell textil valts ut, och är följande; Peak Performance, Craft Sportswear, 

Houdini och Fjällräven. 

 

Studien kommer stödjas av både primära och sekundära källor. En primär källa, eller 

förstahandskälla, är data som författarna själva har upphov till. Det är väsentligt för studien att 

innehålla primärkällor, eftersom det ökar tillförligheten för forskningen. Sekundärkälla, eller 

andrahandskälla, är data som någon annan än författarna har upphov till. Sekundärkällor 

hämtas från primärkällor och baseras på dem (Magne Holme & Krohn Solvang 1997, s.136). 

3.1. Litteraturstudie  
Studien har delvis genomförts utifrån en litteraturstudie där strategin har varit att samla in 

väsentlig information om mikroplaster som därefter analyserats och sammanställts för att 

besvara den första forskningsfrågan. Informationen som tagits fram har varit i form av 

vetenskapliga artiklar-, och studier, examensarbeten och webbsidor för myndigheter och 

organisationer. Litteraturstudien bidrar till projektet genom sekundära källor.  

3.2. Kvalitativ intervjustudie  
Studien stöds av RISE som ingår i projektet MinShed. Till följd av projektet kommer 

majoriteten av de semi-strukturerade intervjuerna utföras via telefon med utgångsläge från 

RISE kontor i Mölndal. Ett fåtal intervjuer kommer utföras på företagens huvudkontor, i 

största geografiska mån. I intervjustudien skall två typer av intervjuer utföras, därav har två 

separata intervjuguider skapats för att anpassa frågorna till de två intervjuerna. Intervjuguide 1 

är skapad för textilföretag, medan intervjuguide 2 är skapad för organisationer och 

myndigheter. Se bilaga 1 och 2 för intervjufrågor.  

 

Ida Hermansson, doktorand på Textilhögskolan, berättar i sin föreläsning om intervjuteknik 

hur en intervjuguide skall vara uppbyggd. En intervjuguide är logisk, men har en flexibel 
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ordning på frågorna. Fokus i intervjuguiden skall vara att få svar på sina forskningsfrågor och 

frågorna skall därför anpassas därefter, utan att använda sig av ledande frågor. I en 

intervjuguide bör ett så kallat facesheet, där respondentens namn, ålder, kön och position, 

ingå.1 I de intervjuguider som skapats till den här studien är det inte inkluderat, eftersom 

samtliga respondenter är anonyma. Intervjuguide 1 är skapad utifrån två delar, A och B, för 

att omfatta de två forskningsfrågorna. Intervjuns urval är sju textilföretag, varav fyra är 

medlemmar inom projektet MinShed samt tre fristående textilföretag. Ett forskningsinstitut 

samt en förvaltningsmyndighet inom miljösektorn har intervjuats utifrån en separat 

intervjuguide, 2, för att komplettera intervjustudien utifrån projektets första forskningsfråga.  

 

Intervjumetoden, semi-strukturerad intervju, är relevant för en kvalitativ datainsamling 

eftersom den tillåter att ge en djupare bild av ämnet. Den är också lämplig på grund av att 

studiens ämne är outforskat och att det finns begränsat med forskning tillgänglig. I och med 

att företag av olika storlek och genre har intervjuats har det varit angeläget att kunna anpassa 

frågorna för det företag som respondenten representerar samt att kunna ställa spontana 

följdfrågor för att få ut så mycket information som möjligt. Vikten av den semi-strukturerade 

intervjuns flexibilitet är också något som Ida Hermansson pratar om i sin föreläsning om 

intervjuteknik.   

Sammanställning av intervjuer verkställs genom transkribering för en vidare analys av den 

insamlade datan. Intervjustudien bidrar till projektet genom primära källor.   

 

3.3. Kvantitativ enkätstudie 
Kvantitativ enkätstudie har valts av orsak att komma åt en mer exakt data att analysera 

forskningsfrågorna utifrån. Genom kvantitativ metod gällande enkätstudie resulterar det i 

korrekt, noggrann men också grundligt material, vilket leder till att uppfattningen blir mer 

exakt (Magne Holme & Krohn Solvang 1997, s.83). Resultatet från enkätstudien kommer att 

konverteras till statistik och analyseras utefter. Enkäten har skickats ut via mail till 20 

textilföretag inom projektet MinShed samt fyra fristående textilföretag. Via LinkedIn har 

enkäten exponerats till företagsmedlemmar inom The European och -, Scandinavian Outdoor 

Group. Svarsfrekvensen förväntas bli 24 svar. Svarsfrekvensen förväntas inte bli högre, 

eftersom författarna inte har någon insyn i hur många som kommer exponeras för enkäten.  

 

Enkäten består utav tio frågor och är uppdelad i två delar, där varje del representerar de två 

olika forskningsfrågorna. Frågorna är ställda på engelska, eftersom enkäten förväntades att 

exponeras för internationella företag. Se bilaga 3 för enkätfrågor. Respondenterna svarar via 

ett anonymt webbformulär utvecklat av Google. Enkätstudien bidrar till projektet genom 

primära källor.  

                                                 
1 Ida Hermansson. Föreläsning intervjuteknik. Textilhögskolan, Högskolan i Borås den 29 

januari 2019 
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4. Resultat 
Följande kapitel är ett resultat från den utvalda metoden genom litteratur-, intervju-, och 

enkätstudie.  

  

4.1. Införande av riktlinjer från organisationer och myndigheter 
Följande stycken är ett resultat från litteraturstudien som författarna samlat från 

vetenskapliga artiklar, tidigare studier, rapporter från organisationer och forskningsinstitut 

samt dess webbsidor.  
 

Världsnaturfondens (WWF) generalsekreterare Håkan Wirtén uppmanar i en pressrelease till 

ett globalt, bindande avtal för att kunna hantera och klara av den kommande plastkrisen. Det 

långsiktiga målet är att utsläpp av plast ska upphöra och samtidigt få en 100-procent 

återvinning samt återanvändning av plast till 2030. WWF har ett brett fokus och vill rikta 

uppmärksamhet till alla företags bristande ansvar i värdekedjan. De uppmanar alla till att se 

över helhetsbilden och bidra till en mer ansvarstagande plastanvändning. Den plast som 

produceras idag skall vara högkvalitativ och värdet av produkten skall finnas kvar efter 

återvinning, det menar Metta Weise, expert inom plast och marina frågor på WWF (WWF 

2019).  

 

Myndigheter kan uppvisa krav och gränser för hur företag ska sköta sin produktion och 

hantering på bästa sätt. Företag kan på så vis medverka och förbättra genom smartare val av 

material och teknologi eller en mer fördelaktig hantering av råmaterial. Just nu pågår ett 

generellt arbete för nya innovationer som exempelvis skall framställa fibrer som fäller mindre. 

Trots djup vetskap om mängden mikroplast som måste omhändertas och dess negativa 

inverkan är dagens hinder hur hanteringen av mikroplast ska ske och hur problemen kan 

åtgärdas (Carney Almroth 2017). 
 

4.1.1. Allmänna råd kring minskad plast- och syntet i produktion 

Genereringen av mikroplast som uppstår vid produktion-, och konsumenthantering måste 

reduceras kraftigt eller substitueras till andra lovande alternativ. Mycket av den plast som 

framställs vid produktion och som därefter används ses som nödvändig och svår att ersätta. 

Däremot kan små innovationer som smarta designlösningar bidra till stora förändringar som 

gör skillnad. Många plastförpackningar som företag använder sig av kan enkelt ersättas av 

mer hållbara valmöjligheter. Den plast som först och främst bör prioriteras är svårnedbrytbar 

plast av den orsaken att den bidrar till störst negativ miljöpåverkan inom textilsektorn. Andra 

råd som företag kan ta lärdom av är använda den plast som finns och producera produkter 

utefter det. Plast har idag blivit ett negativt laddat ord med rätt anledning, men all plast är inte 

dålig utan det ska omhändertas rätt genom materialåtervinning och samtidigt förbrukas på rätt 

sätt av konsument. Till följd av samhällets variabla förändring på hur miljön ska hanteras så 

bör synen på plast brytas. Majoriteten av befolkningen i världen ser fortfarande materialet 

som slit och släng istället för att se det som en möjlighet med stor kapacitet som kan användas 

gång på gång (Naturvårdsverket 2016). 

 

Enligt the Plastic soup foundation (2018) har det nyligen i Kalifornien lagts ett anbud som 

föreslår att alla syntetiska kläder som producerats skall tillhandahålla en varningsetikett. Det 

innefattar kläder som innehåller minst 50 % syntetiska material och måste därför märkas med 
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en text som tydligt varnar om fällning av mikroplast. Varningstexten lyder ”This garment 

sheds plastic microfibers when washed”. Syftet med förslaget är att upplyfta mikrofiber och 

dess påföljd men samtidigt informera konsumenten. Om förslaget godkänns kommer det 

trädas igenom första januari 2020 (Uffelen 2018). 
 

4.1.2. Reglering av tvättmaskiner 

Krav skall ställas i framtiden på tekniska maskiner som exempel tvättmaskiner som används 

under produktion av textila produkter och material. Tanken och funktionen med kravet är att 

frånskilja fibrerna från varandra innan vattnet från tvättmaskinen förs ut i avloppssystemen. 

Målsättningen som strävas för att uppnås är möjligheten att i framtiden sätta poäng på 

tvättmaskinens minskning av mikroplast och fibrer, likaledes som man tittar och mäter 

ljudnivå och energiförbrukning (Naturskyddsföreningen u.å.). 
 

4.1.3. Insamlingssystem  

Naturvårdsverkets precisering på producenter inkluderar alla som fackmässigt har 

introducerat textil på den svenska marknaden. Naturvårdsverket vill införa krav på 

producenterna att ansluta sig till och därmed delta i ett tillståndsgivet insamlingssystem, 

alternativt säkerställa att någon arbetar med insamlingssystemen som utlovar att omhänderta 

det textila avfallet. Naturvårdsverket vill dessutom att mål angående mängden av det textila 

avfallet i restavfallet ska reduceras och att en del av avfallet ska iordningställas för 

materialåtervinning och återanvändning (Naturvårdsverket 2016). 
 

4.1.4. Tekniska lösningar  

Anna Brismar (2018) från Green Strategy har, på uppdrag av Naturvårdsverket, publicerat en 

omvärldsanalys inom området mikroplast som har koppling till textil. Projekten som 

presenterats har pågått fram till 2018 och är både nationella och globala. Analysen innefattar 

myndighetsinitiativ och samarbetsprojekt mellan klädföretag, organisationer och 

forskningsinstitut. Där bland finns ett antal tekniska lösningar presenterade för att förhindra 

spridning och emission av mikroplast.  

 

Den patenterade tvättpåsen GUPPYFRIEND är den första i raden som fångar upp 

mikroplastpartiklar och på så sätt förhindrar mikroskräpet att spridas ut i havsmiljön. 

Partiklarna samlas upp i påsen som användaren kan ta bort med handen för att sedan lägga i 

plaståtervinning. Påsen, som är gjord av 100 % polyamid, har en mjuk yta och gör att plaggen 

fäller mindre partiklar under tvätt och på så sätt förlänger klädernas livscykel. Cora Ball är 

ytterligare en teknisk lösning för att fånga upp mikroplastpartiklar i tvättmaskinen. Cora Ball 

är formad likt rundade stjälkar, vilket tillåter vatten att flöda genom bollen. Konstruktionen är 

inspirerad från koraller och på de sätt de filtrerar haven (Brismar 2018). Enligt en oberoende 

studie som utförts av Dr. Chelsea Rochman vid University of Toronto visades det att Cora 

ball fångar upp 26 % av mikrofiberna från att flyta ut med avloppsvattnet (Cora Ball u.å.) Likt 

GUPPYFRIEND tvättpåsen är Cora Ball patenterad och plastpartiklarna, som skapas till ludd, 

tas bort manuellt av användaren. Båda produkterna är lättanvända och är applicerbara på alla 

typer av tvättmaskiner (Brismar 2018).  
 

Tersus solution är ett vattenfritt tvättmedel som består av flytande koldioxid. Tersus Solution 

grundades i Denver, Colorado 2009 och riktar sig till frilufts- och modeföretag som vill 

förändra sin produktion och beredningsprocess till mer miljömässigt hållbar. Lösningen gör 
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det möjligt att tvätta i ett slutet kretslopp utan att generera avloppsvatten där 

mikroplastpartiklar kan slussas ut i havsmiljön. Lösningen utesluter också torkprocessen där 

emission av mikroplast annars förekommer (Brismar 2018). 

 

4.2. Analys av textilföretags kommunikation om mikroplast 
Följande stycke är ett resultat utifrån en analys som utförts i syfte att se hur utförlig 

textilföretags kommunikation angående mikroplast är gentemot kund. De textilföretag som 

valts ut för analys av deras sociala kanaler är KappAhl, Lindex, H&M och Åhléns som tillhör 

området mode och trender. Därefter har textilföretag som tillhör området funktionell textil 

valts ut, och är följande; Peak Performance, Craft Sportswear, Houdini och Fjällräven.  
 

Under noggrann examinering av företagens sociala kanaler så konstateras det att information 

mot kund angående mikroplast inte existerar, eller är väldigt begränsad. Resultatet av 

analysen visar likaså att det inte finns någon ytterligare information om mikroplast vid 

beskrivning av enskilda produkter. Till följd av analysen syntes ett klart intresse för hållbarhet 

och miljö överlag, men att information gällande mikroplast och dess miljöpåverkan inte är 

representerad. Som kund finns därför ingen eller väldigt begränsad information att komma åt, 

om vad företag gör för att förbättra dess hantering och kommunikation om mikroplast.  

 

Analysen visar att majoriteten av de flesta stora svenska textilföretagen arbetar idag aktivt för 

att utveckla sitt CSR-arbete, men att den inte är tillräckligt transparent och ingående och 

saknar generellt information om mikroplast. Av de åtta textilföretag, som både presenterar 

olika storlekar och område som analyserats var det ett företag, Houdini, som kunde uppvisa 

tydlig information om mikroplast på sin hemsida. Informationen beskriver problematiken i 

den mån som går, utan att bidra till en felaktig bild gentemot kund. Företaget beskriver det 

som forskningen konstaterar och det företaget vet om mikroplast. Beskrivning kring 

forskningens utveckling framgår samt vilka pågående utvecklingsprojekt som de aktivt deltar 

i. Informationen är vald med omsorg för att ge kunden ett trovärdigt innehåll att läsa.  
 

Trots att mycket forskning om vad mikroplast är och hur det påverkar havsmiljön finns 

tillgängligt så är det fortfarande väldigt få företag som aktivt arbetar för en förbättring, utifrån 

genomförd analys av deras sociala kanaler.  
 

4.3. Intervju 1. A- Kommunikation från textilföretag ut mot kund  
Följande stycke är ett resultat från datainsamlingen av intervjustudien. Intervjuguide 1 är 

ämnad för textilföretag och är uppdelad i två delar, A och B. Följande är ett resultat av del A 

och omfattar kommunikation om mikroplast. Se bilaga 1 för intervjufrågor.  
 

Intervjustudien har lett till ett gemensamt underlag med en liknande svarsgrad från samtliga 

representanter från de företag som deltagit i studien. Resultatet visar att kommunikation ut 

mot kund gällande mikroplast är antingen vagt existerande eller helt obefintlig. Den 

kommunikation som företagen har förmå att visa upp är information som kan anträffas på 

företagens egna concernhemsidor där hållbarhetsrapporter och information publicerats. I 

företagens hållbarhetsrapporter nämns exempelvis problematiken, hur företagen ser på 

utmaningen som tillkommer utifrån emission av mikroplast och vad de på egen hand gör för 

tillfället för att bistå forskningen. Det har utifrån studiens resultat kommit fram att beroende 

på vem kunden är och hur stort intresset är för att uppsöka information om mikroplast är 

chansen att hållbarhetsrapporten läses igenom av kund oansenlig.  
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Resultatet som samlats in utifrån respondenternas svar vid intervjutillfället konstaterar 

anledningen till textilföretags bristfälliga kommunikation gentemot kund, gällande 

mikroplast. Majoriteten av intervjuns respondenter beskriver mikroplast som väldigt komplext 

och har således svårt att agera därefter. För att textilföretagen ska vidta åtgärder, anser 

respondenterna att det krävs ytterligare och mer utvecklad forskning kring mikroplast, således 

på grund av den just nu begränsade informationen som finns för verksamheter inom den 

textila sektorn. Resultatet från intervjustudien visar att det som företagen önskar från 

forskningen är kunskap som de kan förlita sig på, innan dem applicerar det till sin verksamhet. 

Textilföretagen har ett behov av att skaffa sig mer bakgrund kring frågan för att kunna se hur 

omfattande problematiken är och vad de kan göra för att förbättra situationen. Respondenterna 

ger ett gemensamt svar gällande den information som finns i nuläget angående mikroplast. 

Respondenterna är mottagna för mer kunskap inom området men påstår samtidigt att den 

information som finns tillgänglig inte är tillräckligt fastslagen och betryggande nog för att ta 

långsiktiga beslut. I intervjuerna visas en klar eftersträvan efter en validerad och befogad 

testmetod som är standardiserad, och är därför en orsak till varför textilföretagen inte 

uppfattar dagens forskning som pålitlig.  

 

Respondenten från företaget inom funktionell textil visade på att kommunikation specifikt om 

mikroplast inte existerade och det fanns heller ingen dialog som pågick inom verksamheten. 

Respondenten uttalade sig även om att all kunskap är bra, men att det är osäkert om 

kunskapen kommer appliceras till att förbättra dess hantering av mikroplast, oavsett om 

forskningen utvecklas. Respondenten förklarade att hela företagets affärsidé och verksamhet 

bygger på att sälja produkter som är gjorda av mestadels polyester, men likaså syntetmaterial 

generellt. Därför är mikroplastfrågan lågt prioriterad eftersom företaget vill uppnå en 

kommersiell vinst. Det finns ett medvetande om mikroplast på företaget och en uppsikt över 

problemet, men att andra segment i verksamheten fokuseras mer på, då respondenten även 

förklarar att det inte är en prioritet för deras kunder.  
 

Ett flertal respondenter som deltog i intervjustudien meddelade att en pågående diskussion 

finns kring möjligheten att ta in externa produkter som skulle kunna hämma emission av 

mikroplast, exempelvis tvättpåsen GUPPYFRIEND och Cora Ball. Produkterna är, enligt 

flera av intervjuns respondenter, ett bra sätt att inleda en dialog med kunden och få dem 

engagerade i frågan. För företag som inte prioriterar mikroplastfrågan är det inte ett alternativ 

att köpa in en sådan här typ av produkt, dock medger majoriteten av respondenterna att 

produkterna är bra i teorin, men ifrågasätter dess effektivitet. De är inte beredda på att ta in en 

extern produkt som inte stöds utav tydlig forskning som bevisar produktens verkningsgrad.  
 

4.3.1. Intervju 1. B- Textilföretags uppfattning om riktlinjer kring mikroplast 

Följande stycke är ett resultat från datainsamlingen av intervjustudien. Intervjuguide 1 är 

ämnad för textilföretag och följande är ett resultat av del B, som omfattar de riktlinjer, i form 

av råd och direktiv som organisationer och myndigheter ger ut. Se bilaga 1 för intervjufrågor.  
 

Resultatet från intervjuguiden visar att textilföretag inte upplever att de nås av en större 

mängd specifika råd från organisationer och myndigheter. Upplevelsen som beskrivs av 

respondenterna är att den begränsade information som de får tillgång till inte är tillräckligt 

pålitlig eller realistiskt för att agera utefter. På grund av det upplever företagen att det är svårt 

att ta egna initiativ, eftersom de inte har en stadig forskning som grund för eventuella 

förändringar och beslut. Respondenterna strävar efter konkreta råd kring hantering av 

mikroplast och hur de i olika beslut ska gå tillväga.  
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Samtliga företag påpekar att de bevakar frågan och försöker hålla upp ett så bra 

informationsflöde som möjligt. Det gör dem genom att ta del av ny forskning, samt att 

majoriteten deltar i information- och medlemsträffar som leds av organisationer. Medlemmar 

från MinShed anger att projektet är en stor informationskälla för att bevaka frågan och på så 

sätt hålla sig uppdaterad inom forskningen.  
 

4.4. Intervju 2-Riktlinjer från organisationer och myndigheter till 

textilföretag  
Följande stycke är ett resultat från datainsamlingen av intervjustudien. Intervjuguide 2 är 

ämnad för ett forskningsinstitut samt en förvaltningsmyndighet inom miljösektorn. Den här 

delen av intervjustudien utgår från en separat intervjuguide för att komplettera projektets 

första forskningsfråga. Se bilaga 2 för intervjufrågor.  
 

Resultatet från intervju med institut och myndighet visar att de generellt inte ger råd och 

direktiv specifikt till textilföretag. Det här grundar sig i att det fortfarande är mycket som de 

inte vet på grund av att det inte finns någon forskning som visar i vilken grad mikroplast är 

farligt. Det respondenterna vet är att mängden mikroplast i haven växer, men inte vad det ger 

för konsekvenser mer än att det är resistenta partiklar som samlas över tid. Respondenterna 

redogör att de ofta jobbar från andra synvinklar för att förebygga spridningen av mikroplast, 

exempelvis genom utveckling av reningsverk och filter för tvättmaskiner.   

 

En av intervjuns respondenter redogör för ett initiativ som Naturvårdsverket har startat 

tillsammans med Kemikalieinspektionen med syfte att reducera miljö- och hälsopåverkan i 

den textila värdekedjan. Initiativet har resulterat i vad de kallar ”Textildialog”, där olika 

aktörer i textilbranschen möts för att diskutera rådande frågor, inklusive mikroplast.  

 

Vid fråga om vad de skulle vilja ge för råd och direktiv till textilföretag framkommer det från 

intervjun att det är viktigt hur textilierna konstrueras och kvalificeras. Respondenterna anser 

att textilföretagen bör tänka förebyggande i sin produktion för att minska spridningen av 

mikroplast. Det är viktigt att produkten konstrueras utifrån en helhet och hur den belastar 

miljön utifrån både ett klimat- och kemikalieperspektiv. Utifrån ett helhetsperspektiv är det 

angeläget att inkludera ett cirkulärt kretslopp, för att möjliggöra återvinning och återbruk. För 

att åstadkomma det föreslår en respondent från intervjun att textilföretag utför en 

livscykelanalys (LCA) på samtliga material, för att kunna jämföra dem ur ett miljöperspektiv. 

Utifrån det här, menar respondenten att företagen på ett enkelt sätt kan se vilka material som 

är bäst att använda, beroende på vilket material som tillkommer bäst ur en LCA.  
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4.5. Enkät del. A- Kommunikation från textilföretag ut mot kund 
Enkätstudien har delats upp i två delar, A & B, som representerar de två forskningsfrågorna. 

Följande figurer visar resultatet av del A som omfattar kommunikation om mikroplast.  
 

 

1. Are you actively working with your environmental communication? 

 

 
Figur 1 visar resultat av fråga 1, del A. 18 svar 

 

Resultat av figur 1 visar att de textilföretag som deltagit i enkätstudien arbetar eller delvis 

arbetar med sin miljökommunikation. Antalet svar som samlats in är 18 stycken och utav de 

17 textilföretag som deltagit i enkätstudien finns det ingen som valt att svara nej. Notera att 

resultatet visar 18 svar men antalet textilföretag som deltagit är 17. Författarna kan inte 

redogöra för anledningen bakom det 18:e svaret. 

 

2. Do you inform your customers about microplastic? 

 

 
Figur 2 visar resultat av fråga 2, del A. 17 svar.  

 

Resultat av figur 2 visar att majoriteten av de textilföretag som deltagit i enkätstudien 

informerar eller delvis informerar sina kunder om mikroplast. Antalet svar som samlats in är 
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17 stycken. Av de 17 textilföretag som deltagit i enkätstudien är det 5 stycken som inte 

informerar sina kunder om mikroplast.  
 

3. Do you experience that the information reaches the customer? 

 

 
Figur 3 visar resultat av fråga 3, del A. 16 svar. 

 

Resultat av figur 3 visar att majoriteten av de textilföretag som deltagit i enkätstudien inte har 

någon uppfattning om informationen når ut till kund. Antalet svar som samlats in är 16 

stycken. Av de 17 textilföretag som deltagit i enkätstudien är det 2 som svarat nej på frågan 

och 1 som har valt att inte besvara frågan alls.  

 

4. Is there room for improvement in your environmental communication 

regarding microplastics? 

 

 
Figur 4 visar resultat av fråga 4, del A. 16 svar 

 

Resultat av figur 4 visar att de textilföretag som besvarat frågan anser att det finns rum för 

förbättringar gällande deras kommunikation om mikroplast gentemot kund. Antalet svar som 

samlats in är 16 stycken och av de 17 textilföretag som deltagit i enkätstudien är det 1 som 

valt att inte besvara frågan.   
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5. What kind of information tools do you use when communicating 

microplastics towards your customer? 

 
Resultatet av fråga 5 var uppbyggd genom att de textilföretag som deltagit i 

enkätstudien skrev ner sitt svar på egen hand. Frågans uppbyggnad avstod från svarsalternativ 

och kunde av den anledningen inte sammanfattas i ett diagram. Antalet svar som samlats in är 

14 stycken och av de 17 textilföretag som deltagit i enkätstudien är det 3 som valt att inte 

besvara frågan. Av de svar som samlats in används följande informationsverktyg;  

 

- Personlig kontakt 

- Tvättråd på plagg 

- Synligt skriven information  

- Olika typer av möten 

- Personal  

- Sociala kanaler  

 

4.5.1 Enkät del. B - Textilföretags uppfattning om riktlinjer kring mikroplast 

Enkätstudien har delats upp i två delar, A och B, som representerar de två 

forskningsfrågorna. Följande figurer visar resultatet av del B som omfattar råd och direktiv 

från organisationer och myndigheter,  

 

6. Do the advice and directives reaches you regarding the management of 

microplastics given by authorities and organizations? 

 

 
Figur 6 visar resultat av fråga 6, del B. 18 svar.  

 

 

Resultat av figur 6 visar att majoriteten av de textilföretag som deltagit i enkätstudien delvis 

får tag på den information, i form av råd och direktiv som organisationer och myndigheter ger 

ut. Antalet svar som samlats in är 18 stycken. Av de 17 textilföretag som deltagit i studien är 

det 3 som anser att informationen inte når ut till dem.  Notera att resultatet visar 18 svar men 

antalet textilföretag som deltagit är 17. Författarna kan inte redogöra för anledningen bakom 

det 17e svaret. 
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7. Are the advice given by authorities and organizations regarding microplastic 

management useful? 

 

 
Figur 7 visar resultat av fråga 7, del B. 17 svar.  

 

Resultat av figur 7 visar att majoriteten av de textilföretag som deltagit i enkätstudien delvis 

tycker att informationen i form av råd och direktiv från organisationer och myndigheter är 

användbar. Antalet svar som samlats in är 17 stycken. Av de 17 textilföretag som deltagit i 

enkätstudien är det 1 som anser att informationen är användbar och 2 som inte tycker att den 

är användbar.  
 

8. Are you applying any of the information to improve your management of 

microplastics? 

 

 
Figur 8 visar resultat av fråga 8, del B. 17 svar.  

 

Resultat av figur 8 visar att majoriteten av de textilföretag som deltagit i enkätstudien 

använder eller delvis använder den informationen, i form av råd och direktiv som 

organisationer och myndigheter ger ut. Antalet svar som samlats in är 17 stycken. Av de 17 

textilföretag som deltagit i enkätstudien är det 2 som inte använder informationen.  
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9. Have you taken your own initiatives to improve the management of 

microplastics? 

 

 
Figur 9 visar resultat av fråga 9, del B. 15 svar.  

 
Resultat av figur 9 visar att av de 15 textilföretag som valt att besvara frågan är det 12 

textilföretag som tagit egna initiativ för att förbättra sin hantering av mikroplast. Antalet svar 

som samlats in är 15 stycken. Av de 17 textilföretag som deltagit i enkätstudien är det 3 som 

inte tagit några egna initiativ och 2 som valt att inte besvara frågan.  

 

10. Have you been inspired by other companies to get an improved management 

of microplastics? 

 

 
Figur 10 visar resultat av fråga 10, del B. 16 svar.  

 

Resultat av figur 10 visar att majoriteten av de textilföretag som deltagit i enkätstudien har 

blivit inspirerade av andra företag för att förbättra sin hantering av mikroplast. Antalet svar 

som samlats in är 16 stycken. Av de 17 textilföretag som deltagit i enkätstudien är det 4 som 

inte blivit inspirerade av andra företag och 1 som valt att inte besvara frågan. 
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5. Diskussion 
Följande stycken är en diskussion som utgår från den samlade information som tillhör 

uppsatsens inledning.  

 

Diskussionen i anknytning till mikroplast har som tidigare nämnts i uppsatsen blivit betydligt 

mer uppmärksammad och det finns numera ett entydigt intresse hos både textilföretagen, 

organisationer och myndigheter samt konsumenten att lyfta fram frågan ytterligare, vilket 

författarna av rapporten påvisat. Mikroplast går inte att kringgå när efterfrågan av syntetiska 

plagg och produkter är så omfattande som den är idag. Av den anledning krävs det att hela 

värdekedjan ses över och alla parter som ingår behöver således engagera sig.  

 

I den här uppsatsen har fokus varit på textilföretag och vad dem behöver göra för att förbättra 

situationen gällande mikroplast, däremot anser författarna att ansvaret likafullt ligger hos 

konsumenten. Världens befolkning betraktas som konsumenter och därför ligger ansvaret hos 

oss alla att förhindra fortsatt spridning av mikroplast. Utefter det som tagits upp i uppsatsen är 

det tydligt menat att forskningen kring mikroplast behöver bli mer omfattande, men det krävs 

likaså förändring kring samhällets konsumentbeteende där en kraftig reducering av 

konsumtion krävs. Det finns i nuläget fler råd riktat till konsument än vad det finns riktat till 

textilföretag, gällande hantering av syntetplagg. Som konsument finns det ett flertal råd om 

hur du hanterar dina syntetplagg på ett mer fördelaktigt sätt, vilket författarna anser vara 

positivt. Samtidigt som textilföretags hantering kring mikroplast vid produktion inte varit 

prioriterat. Författarna tycker delvis att det borde ifrågasättas eftersom produktion av 

syntetiska produkter kommer först i led i den textila värdekedjan och borde därför prioriteras 

först, samtidigt som författarna efter genomförd uppsats förstår att det är svårt att genomföra 

på grund av den bristande forskningen.  

 

Tidigare i rapporten har författarna uppvisat att det släpps ut mellan 8-950 ton 

mikroplastpartiklar varje år i havet. Uppsatsens teoretiska referensram visar att de olika 

studierna som omfattar mikroplast uppnår varierande resultat och därför kan inte forskningen 

i nuläget veta hur mycket mikroplaster som textilierna fäller. Det här är ett praktexempel som 

visar vart forskningen står idag och det visar även hur svårt det är för textilföretagen samt 

konsumenten att förstå problematiken kring mikroplast när resultatet är så skiftande. 

Författarna undrar hur textilföretagen skall förhålla sig till resultatet. Författarna anser att 

utifrån det resultat som samlats in är det förståeligt att företagen väljer att observera och följa 

utvecklingen istället för att agera utifrån det. Av den anledningen har konsumenten mer fokus 

och vikt i frågan eftersom det finns desto mer alternativ att välja på som konsument för att 

bidra till en minskad miljöpåverkan genom återvinning och återanvändning av textilier. 

Eftersom mikroplaster har en tendens att dra till sig hydrofobiska föroreningar, finns det ett 

antagande kring att de vattenlevande organismer som intar mikroplasterna skulle vara farligt 

för människans hälsa. Som författarna redogör för i den teoretiska referensramen är det i 

nuläget inte vetenskapligt bevisat att det här stämmer. Genom debatten som pågår om 

mikroplast i nuläget spelar media en stor roll. Författarna anser att följden av att ge felaktig 

information kring mikroplast kan skapa en obefogad oro. Däremot är mikroplast ett växande 

problem som behöver åtgärdas, trots att problemets omfattning inte konstaterats.
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6. Resultatdiskussion 

6.1. Riktlinjer från organisationer och myndigheter 
Följande stycke är en diskussion som utgår från det resultat av litteraturstudien som 

presenterats tidigare i uppsatsen. Resultatet har samlats in från vetenskapliga artiklar, 

tidigare studier, rapporter från organisationer och forskningsinstitut samt dess webbplatser. 

 

Av den data som har samlats in och givit grund till resultatet för litteraturstudien beträffande 

organisationer och myndigheters riktlinjer är det begränsat till kring hur mycket som är direkt 

riktat till textilföretag. Av den information som samlats in under litteraturstudien är råden ofta 

riktade till företag som i första hand använder sig utav jungfrulig plast till sina produkter. 

Textilindustrins påverkan på mikroplastemission grundar sig mycket i tvätt av syntetfibrer, 

både i produktion och vid konsumenthantering. Författarna anser att det ansvar textilföretag 

har inte slutar där, utan de kan även ta till sig råd likt de som WWF skriver i sin pressrelease. 

Textilföretagens hantering av mikroplast handlar inte endast om plagg av syntetfibrer. Det 

inkluderar också paketering av produkter vid leveranser och beställningar samt eventuella 

produkter som företaget erbjuder utöver ordinarie kollektion. Även här kan företaget ta sitt 

ansvar och överlägga om plasten är nödvändig eller om den kan ersättas av något annat. 

Återvunna syntetfibrer är också något som kan vara en lösning för textilföretag som vill sälja 

produkter gjorda av syntetmaterial.   

 

Genom rapportens gång har författarnas målsättning varit att se över vad för slags 

rekommendationer och råd det finns riktade till textilföretag avseende hur deras hantering 

samt kommunikation om mikroplast skall förekomma. Det är underförstått att plast finns i 

större utsträckning än enbart i textilindustrin och därför finns en bredare upplysning riktad till 

de företag som producerar och säljer produkter gjorda av primär plast. Av den anledningen att 

de genererar mikroskräp i större utsträckning än textilföretag. 

 

Utifrån den ambition och syfte som projektet varit uppbyggt på har dilemmat varit att hålla sig 

inom forskningsfrågan. Det finns flertal direktiv avsedda för konsumenten som både 

införskaffar och förbrukar produkten. Författarna anser att det borde vara lika befogat att 

fokusera på de tidigare stegen i den textila värdekedjan, exempelvis produktion och sourcing 

eftersom det finns mycket potential för utveckling även där. Författarna menar att det läggs 

för mycket ansvar på kunden att göra rätt val och att det förväntas att det är dem som skall 

förändra textilindustrin genom de valen. För att kunden skall kunna göra rätt val, krävs också 

tydlig information från textilföretagen. Utifrån studiens bakgrund och resultat lär vi oss att 

informationen från textilföretag gentemot kund är bristfällig och nästan obefintlig gällande 

syntetfiber och mikroplast. Om information inte är lättillgänglig för kund, är det svårt att göra 

de medvetna val som krävs för förändring. Av den orsaken är det av stor vikt att 

textilföretagen tar egna initiativ och beslut som dels gör det enklare för kunden att göra 

miljösmarta val och dels förbättra sina värdekedjor utifrån de råd och direktiv som finns 

tillgängliga. Vid försäljning av produkter som GUPPYFRIEND och Cora Ball ser författarna 

det som ett bra initiativ till att utbilda sina kunder. Samtidigt som produkterna kan bidra till att 

öppna upp en diskussion kring mikroplastfrågan mellan konsument så kan den också 

ifrågasättas. Produkternas effektivitet har det uttryckts tvivel om i studien. Som tidigare 

nämnts i uppsatsen fångar Cora Ball endast upp 26 % av mikrofibrerna vid tvätt, således 

rinner största delen av mikroplastpartiklarna ut i avloppet. Däremot vänder författarna på 

kritiken och reflekterar över att produkten åtminstone fångar upp en del av 
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mikroplastpartiklarna och är därför en positiv aspekt att lyfta fram. Med hänsyn till den låga 

effektiviteten så anses produkten likväl mer användbar än om den inte skulle förbrukas.  

 

Trots bristfällig information är det fler konsumenter som intresserar och engagerar sig kring 

miljö och hållbarhet inom textilindustrin. På grund av det här är det mycket information från 

organisationer och myndigheter som riktar sig till konsumenter och inte till textilföretag. 

Den stora utmaningen har därför varit att finna tydliga riktlinjer för textilföretag att 

tillhandahålla under hanteringsprocessen för mikroplaster som genereras i följd av produktion. 

Därför var det av extra intresse när research till uppsatsen gav information om förslaget som 

lagts fram i Kalifornien, där alla kläder som innehåller minst 50 % syntetiskt material skall 

bära en varningsetikett. Det här är ett tydligt exempel som uppmärksammar mikroplastfrågan 

och informerar konsumenten på ett innovativt sätt. Förslaget öppnar upp till en diskussion på 

samma sätt som vid försäljning av GUPPYFRIEND och Cora Ball. Däremot ifrågasätter 

författarna förslaget av den anledningen att det kan sända fel signaler ut mot konsument. När 

forskningen inte än har konstaterat omfattningen i problemet och vilka åtgärder som bör 

göras, kan konsumenten erhålla felaktig information.  

 

Uppsatsen har sen tidigare tagit upp problematiken kring att ordet plast har fått en negativ 

benämning. I nuläget finns inte några existerande åtgärder för att lösa mikroplastfrågan och 

kan därför bidra mer negativt än positivt. Eftersom det för närvarande inte förekommer några 

andra alternativ till syntetfiber som besitter på liknande eller reformerade egenskaper och 

prestanda, så har textilföretagen inga andra valmöjligheter utöver att exkludera försäljning av 

syntetprodukter. Ett företag inom funktionell textil, där hela affärsverksamheten bygger på att 

sälja produkter av syntetmaterial, finner ingen anledning att sluta sälja dessa typer av 

produkter om inga alternativ finns.  

 

6.2. Analys av textilföretags kommunikation om mikroplast 
Följande stycke är en diskussion som utgår från det resultat som presenterats tidigare i 

uppsatsen. Diskussionen avser den analys som utförts på åtta textilföretags sociala kanaler 

med syfte att se hur textilföretagens kommunikation angående mikroplast är gentemot kund. 

 

Resultatet av analysen som utförts av författarna visade att det var ett av åtta textilföretag som 

presenterade grundlig och transparent information gällande mikroplast. En fråga som 

författarna ställer sig är, varför inte fler textilföretag känner sig manade att publicera 

information om ämnet gentemot sina kunder. Som uppsatsen tidigare har berört vid resultat av 

intervju- och enkätstudie är argumentet att forskningen inte känns tillräckligt pålitlig för att 

textilföretagen ska vilja göra långsiktiga beslut inom verksamheten. Därför är det viktigt att 

informationen är tydlig gentemot kund för att inte utforma en felaktig uppfattning kring 

mikroplast och att informationen som används ursprungligen kommer från tillförlitliga källor.  

 

De åtta textilföretag som valdes ut vid syftet att se om mikroplast är ett prioriterat ämne att 

publicera information kring, var det som tidigare nämnt enbart ett företag som 

kommunicerade frågan ut mot kund. Företaget är inriktade mot funktionell textil och är därför 

en stor producent av syntetmaterial. Författarna anser att det är mer tänkbart och sannolikt att 

ett företag där hela verksamheten bygger på att sälja syntetprodukter, skulle vilja vara mer 

upplysande i frågan jämförbart med textilföretag som är inriktade mot mode och trender. En 

tydlig kommunikation om mikroplast utesluter inte en försäljning av syntetprodukter. 

Författarna har samtidigt en förståelse då det i nuläget inte existerar några andra alternativ till 

syntetmaterial med samma egenskaper och prestanda. Vid utveckling av andra alternativ som 
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motsvarar den prestanda som syntetmaterial besitter i nuläget, förväntar författarna ett skifte i 

textilföretags materialval.  

 

6.3. Kommunikation från textilföretag ut mot kund  
Följande stycke är en diskussion som utgår från det resultat som presenterats tidigare i 

studien. Diskussionen avser det dataresultat som samlats in från intervjuguide 1, del A.  

 

Intervjuguide 1.A har resulterat i ett underlag med en liknande svarsgrad från samtliga 

respondenter. Forskningens brister framgår tydligt från de svar som samlats in till 

intervjustudien, och de brister som beskrivs inkluderar även den nivån som forskningen 

befinner sig på just nu. De respondenter som deltog anser att forskning kring mikroplast 

fortfarande är för vag för att helt kunna förlita sig på. Forskningen är i ständig rörelse och är 

därför en legitim anledning till det låga förtroendet. Till följd av resultatet har författarna 

förstått att det här är anledningen till varför kommunikation om mikroplast mot kund knappt 

existerar. Författarna frågar sig om det finns något textilföretagen kan göra, trots den 

bristfälliga forskningen. Många textilföretag väljer därför att avvakta och invänta tydlig 

information innan dem gör några långsiktiga beslut. Författarna påstår inte att det är fel beslut 

att ta, men det finns ett värde i att ifrågasätta av den anledningen huruvida det är effektivt att 

invänta att en annan aktör skall förändra situationen. Författarna ställer sig frågande till varför 

så pass många textilföretag inväntar en standardiserad testmetod som är definitiv för att kunna 

jämföra olika materials prestanda gällande fällning av mikroplast. Uppsatsen redogör i den 

teoretiska referensramen för en testmetod som skulle kunna vara ett bra hjälpmedel för 

textilföretag att analysera och jämföra olika typer av polyester. Författarna undrar ifall 

textilföretagen inväntar en definitiv testmetod för att undvika att agera i nuläget.  

 

En fråga som ställdes under intervjun till samtliga respondenter, ansåg att ta reda på om 

företagen hade någon kommunikation om mikroplast ut mot kund. Svaret som tidigare nämnts 

i resultatet visade endast på hållbarhetsrapporter som kan vara svårt för kunder att lokalisera. 

Om frågan istället skulle ställas på en mer generell nivå om miljökommunikation och inte 

inriktad mot mikroplast, hade svarsgraden med störst sannolikhet varit mer fördelaktig. I 

enkätstudien ställs frågan mer generellt, och visar därför ett annorlunda resultat.  

 

Hållbarhet och miljö är ett populärt ämne att diskutera bland konsumenter. Författarna 

upplever att syntet-, och mikroplast inte får tillräckligt mycket utrymme i dialogen mellan 

textilföretag och kund i jämförelse med exempelvis bomull. Båda frågorna är viktiga för en 

mer hållbar textilindustri. Författarna anser dock att problematiken med syntet och specifikt 

mikroplast bör belysas i större utsträckning.  

 

6.3.1. Textilföretags uppfattning om riktlinjer kring mikroplast  

Följande stycke är en diskussion som utgår från det resultat som presenterats tidigare i 

studien. Diskussionen avser det dataresultat som samlats in från intervjuguide 1, del B. 

 

Resultatet från intervjuguide 1.B visar att textilföretag inte nås av specifika råd eller direktiv 

från organisationer och myndigheter i någon större utsträckning alternativt att de råd och 

direktiv som ges är för vaga och därför inte tillräckligt trovärdiga. Det gör det således svårt 

för företagen att ta egna initiativ, eftersom det inte finns någon tydlig forskning att förlita sig 

på. Författarna har förståelse för att det är svårt att agera utefter den existerande forskningen. 

Det kan i högsta grad vara kostsamt för textilföretag att ta egna initiativ alternativt tillämpa 
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råd som senare inte visar vara så effektiva eller miljömässigt hållbara som textilföretagen 

förutspått.  

 

6.4. Riktlinjer från organisationer och myndigheter till textilföretag 
Följande stycke är en diskussion som utgår från det resultat från intervjuguide 2 som 

presenterats tidigare i studien där frågorna ställts till ett forskningsinstitut samt en 

förvaltningsmyndighet inom miljösektorn.  

 

Utifrån det resultat som samlats in från det forskningsinstitut och förvaltningsmyndighet som 

deltagit i intervjustudien påstår författarna att det i nuläget inte sker en dialog mellan 

organisationer, myndigheter och textilföretag i den grad som bör göras. Utifrån den 

information som framkommit ur studien, kan författarna se att det finns ett befogat behov hos 

textilföretagen att tillgå mer konkreta riktlinjer. Av den anledningen anser och förväntar sig 

författarna att en mer utvecklad dialog framförs mellan de olika parterna, när forskningen om 

mikroplast framskrider. Initiativet ”Textildialog”, som Naturvårdsverket och 

Kemikalieinspektionen har skapat anser författarna är ett mycket bra sätt att inkludera olika 

aktörer för att tillsammans informera och diskutera miljö- och kemikaliefrågor inom 

textilindustrin. Författarna önskar att konceptet fortskrider och att det i framtiden kan nå en 

ännu större utsträckning av aktörer.  

 

Eftersom det framgår i resultatet av intervjun att de inte specifikt riktar sig till textilföretag i 

lika stor grad som det gör med övriga aktörer som genererar mikroplast, föreslår författarna 

att rikta mer av sitt publicerade innehåll till textilföretagen på grund av den efterfrågan som 

uppsatsen visat på. Som tidigare nämnts i resultatet så arbetar institutet och myndigheten som 

deltagit i studien med att komma på lösningar som rör mikroplastproblemet, som därmed 

inkluderar textilföretagen utan att specifikt vara menat för dem. Utveckling av reningsverk 

och filter för tvättmaskiner anser författarna vara av lika stor betydelse för textilföretagen som 

för de andra aktörerna, då det rör allmän produktion som genererar mikroplast. I den 

utsträckningen krävs engagemang från företagen att vilja applicera nya lösningar när dem väl 

blivit validerade och inte förbigå informationen.  

 

6.5. Kommunikation kring mikroplast  
Följande stycke är en diskussion som utgår från det resultat som presenterats tidigare i 

studien. Diskussionen avser det dataresultat som samlats in från enkätstudien del A & B.  

 

Populationen för enkäten är nordiska textilföretag. Enkäten har exponerats för europeiska 

textilföretag, via LinkedIn, utan bevisad effekt. Majoriteten av de svarande är textilföretag 

baserade i Sverige. Förhoppningen med enkäten var att få kontakt med kunniga personer inom 

hållbarhet och mikroplast. Enkäten skickades personligen ut till 24 representanter på 

textilföretag som ansågs vara lämpliga respondenter. Av 24 utskick, har enkäten nått en 

svarsfrekvens på 17 svar, vilket motsvarar 70 %. Anledningen till att svarsfrekvensen inte 

blivit högre förmodar författarna bero på tidsbrist samt otillräcklig kunskap inom ämnet. 

Författarna har inte haft någon förväntning på att nå ett större omfång av respondenter, 

eftersom enkäten riktar sig till enskilda personer på textilföretag, vilket inte har tillåtit 

multipla respondenter från samma företag eller konsumenter. Enkätresultatet visar en varierad 

svarsgrad, där en del av studiens frågor inte blivit besvarade. Författarna har noterat att några 
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av studiens frågor har fått fler svar än antalet deltagare. Författarna kan inte redogöra för den 

delen av studiens resultat.   

 

Enkäten gjordes via ett anonymt Google formulär, vilket inte gör det möjligt för författarna att 

se vilka som svarat på enkäten och således se ett mönster i svarsfrekvensen.  

  

Svaren från enkäten kan ses som bristfälliga i den mån att den inte tillåter utförliga svar och 

därför kan värdefull information för studien utebli. Här kan dock intervjustudien, som 

uppmanar till utförliga svar, komplettera enkätstudien. Exempelvis redogör enkäten för att 

majoriteten av respondenterna jobbar aktivt med sin miljökommunikation, men information 

kring hur det går till praktiskt uteblir.  

 

Enkäten visar blandade resultat kring huruvida textilföretag informerar sin kund om 

mikroplast, men majoriteten menar att de till viss del informerar kunden om ämnet. Däremot 

är merparten av respondenterna osäkra på om informationen når kunden. Det här kan bero på 

flera anledningar, vilket inte enkäten redogör. Författarna gör ett antagande om att det kan 

handla om okunskap i samband med bristfällig kommunikation. Kunden är inte medveten 

alternativt intresserad om problematiken kring mikroplast och vet därför inte att det finns 

information att hitta genom textilföretagen. Informationen som finns kan också vara 

svårnavigerad och otillgänglig för kunden. Enkäten visar också att samtliga företag anser att 

deras miljökommunikation kan förbättras, vilket tyder på att textilföretagen är medvetna om 

att den befintliga informationen är bristfällig. Det anser författarna är positivt, eftersom det 

möjliggör en eventuell förbättring.  

 

Resultatet från del B av enkäten bekräftar det som framkommer ur intervjustudien. Råd och 

direktiv från organisationer och myndigheter är inte något som textilföretag nås av i någon 

större mån samt att upplevelsen är att råden inte är tillräckligt användbara. Det vet författarna, 

utifrån intervjustudien, beror på att forskningen inte är tillräckligt utvecklad för att presentera 

en standardiserad testmetod som textilföretagen kan använda sig utav.  

 

6.6. Utvärdering av forskningsfrågor  
Följande stycke är en utvärdering samt diskussion kring uppsatsens forskningsfrågor.  

 

1. Vilka råd samt direktiv finns det att erbjuda textilföretag om hur deras mikroplast skall 

hanteras? 

Utifrån det resultat som samlats in genom enkät- och intervjustudie har det visats att det inte 

tillfört några råd och direktiv till uppsatsen. Det resultat som samlats in med hjälp av 

litteraturstudien har visat att råd och direktiv från organisationer och myndigheter generellt 

inte riktar sig till textilföretag. De som organisationer och myndigheter uppmanar till är att 

bidra till en mer ansvarstagande produktion och plastanvändning.  

 

2. Hur kommunicerar textilföretag sin generering av mikroplast mot kund? 

Utifrån det resultat som samlats in genom enkät- och intervjustudie samt analys av åtta 

svenska textilföretag är kommunikation gentemot kund gällande mikroplast antingen vagt 

existerande eller helt obefintlig. Den befintliga kommunikationen finns främst att tillgå 

genom hållbarhetsrapporter och hemsidor.  
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7. Slutsats 
Utifrån det resultat som presenterats tidigare i uppsatsen och det underlag som grundat sig 

från litteratur-, enkät-, och intervjustudier, kan författarna dra slutsatsen att uppsatsen inte 

kommer bidra till rekommendationer till textilföretag. Syftet var delvis att analysera vilka råd 

och direktiv det finns att erbjuda textilföretag i hur det ska hantera samt kommunicera sin 

generering av mikroplast. Författarna hade för avsikt att de råd och direktiv ursprungligen 

skulle härstamma från organisationer och myndigheter. Med hänsyn till att det för närvarande 

inte förekommer några konkreta riktlinjer till textilföretag, så finns det en vilja och ett driv till 

att förändra textilföretagens tillvägagångssätt, både hos de tillfrågade företagen men likväl för 

de organisationer och myndigheter som deltagit i studien.  

 

Författarna vill uppmärksamma att samtliga textilföretag som deltagit i studien visar sig vara i 

liknande situationer och alltså inte så långtgående i sin kommunikation angående mikroplast. 

Textilföretagen har således inte missat avgörande åtgärder i sin kommunikation mot kund. 

Författarna anser att textilföretaget Houdini kan uppvisa ett gott exempel gällande sin 

kommunikation om mikroplast på sin hemsida och är på så vis ett bra företag för andra att 

erhålla inspiration från.  

 

Uppsatsens förhoppningar har varit att förmedla viktig information ut mot konsument, textil- 

och modeindustrin samt akademin. Uppsatsen kan bidra positivt och därmed användas som 

stöd vid forskning av mikroplast. Uppsatsen förser akademin med konkreta resultat genom att 

uppvisa att det finns en stor efterfrågan och ett behov hos textilföretag att få tillgång till 

betydligt fler genomgripande riktlinjer, kunskaper och forskning om mikroplast. Textil-, och 

modeindustrin kan dra nytta av uppsatsen genom att se att det finns ett ökat värde i en mer 

utvecklad och tydlig kommunikation gentemot kund gällande miljö-, och mikroplast. Det 

behövs för att öka konsumenters kunskap inom området och genom det minimera mängden 

mikroplast genom hushållstvätt. Konsumenter kan finna nytta av uppsatsen genom att vinna 

högre kunskap om mikroplastens problematik och därmed kunna anpassa sina köp utefter vad 

som är miljömässigt hållbart.  
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8. Förslag på vidare forskning 
Forskningen runt mikroplast bedrivs produktivt inte bara i Sverige utan runt om i hela 

världen. Utöver allmänheten arbetar politiker, myndigheter och organisationer både 

tillsammans och separat för att nyansera direktiv och riktlinjer för en förbättrad hantering av 

plast och mikroplast. Stor problematik som hindrar forskningen att drivas framåt bottnar i 

bristen på standardiserade metoder för exempelvis provtagning, provberedning och hur analys 

av mikroplast skall hanteras. De olika analysmetoderna som används vid forskning av 

mikroplastpartiklar är under ständig utveckling och det innefattar undersökning av vilken 

analys- och testmetod som passar bäst för olika ändamål. Även om ett samförstånd har 

uppnåtts för hur man i princip ska analysera och utvärdera mikroplast finns det fortfarande en 

mängd olika metoder som används, oavsett om de fungerar bättre eller sämre. Det bidrar 

därför till ett varierande och växlande resultat mellan de olika studierna som utförs (Ljung et 

al. 2018). 

 

Teknik och riktlinjer krävs och är brådskande att utvecklas för att reducera utsläppen av 

mikroplast. Forskningsrapporten som är skriven på uppdrag av Naturvårdsverket av 

Swanberg, Nordzell & Hasselström (2019) fokuserar på att granska de riktlinjer och åtgärder 

som finns för att kunna avgränsa och reducera utsläppen av mikroplast vid tvätt. Rapporten 

från Naturvårdsverket konstaterar att det finns fungerande filterlösningar specificerat till 

tvättmaskiner, men frågan som studeras i nuläget är hur bra de egentligen fungerar och hur 

filtrena ska hanteras efter användning (Swanberg, Nordzell & Hasselström 2019). 

 

Vidare mätbar information behövs för att visa hur de olika filterlösningarna kan minska 

utsläppen av mikroplast från tvätt. En bestående fråga som behöver undersökas och besvaras 

är hur väl filterlösningarna fungerar utanför den kontrollerade testmiljön. De filter som 

undersökts har fungerat i testmiljö men i verkligheten krävs det att användaren informeras om 

hur de skall hanteras för att verkningsgraden skall vara så hög som möjligt. Genom tydliga 

instruktioner minskar risken för att konsumenten skall missbruka produkten genom att hälla ut 

det som filtrerats i diskhon. Därför finns förslag att samordna filtret med tvättmaskinen för att 

minska risken för att användaren tar bort eller undgår filtret. För att informationen ska nå ut 

till allmänheten och bidra till ett utvecklat medvetande hos konsument och mer kunskap om 

mikroplaster, strävas det att få ut informationskampanjer som skall hjälpa i det syftet. Till 

följd av informationen kan det bidra till minskad användning av syntetiska material eller 

också påverka allmänhetens sätt att tvätta sina syntetiska material. Syftet är att få fler att börja 

tvätta mindre, tillämpa lägre temperaturer och ersätta tvättmedlet till ett miljömärkt. Genom 

att påverka konsumenten att investera i filter till tvättmaskinen kan det tillföra ett mer 

reducerat utsläpp.  

 

Det krävs vidare och förbättrad forskning kring vilken inverkan mikroplast har på både miljön 

och hur den påverkar människors hälsa, om den överhuvudtaget gör det. Dessutom behövs 

som tidigare nämnts i rapporten att konsumenten informeras ytterligare vilka mer 

miljövänliga sätt de kan sköta om sina textilier på egen hand för att reducera 

mikroplastutsläppen, men också modifiera människors perception om problemet som 

mikroplast för med sig. (Swanberg, Nordzell & Hasselström 2019) Som tidigare konstaterats 

av Svensson (2017) finns det allt för lite forskning som beskriver vilka parametrar som 

påverkar mängden mikroplast som släpps ut i havet genom hushållstvätt. Därför finns det 

mycket utrymme för att utveckla en metod som mäter mängden i framtiden eftersom det för 

tillfället inte finns någon standardiserad metod för att undersöka just det.  
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10. Bilagor  

10.1. Bilaga 1, Intervjuguide 1, Textilföretag  
 

Miljökommunikation  

1.Har ni någon miljökommunikation om mikroplast gentemot kund? 

2. Upplever ni att den når fram till kund? 

3. Hur hade ni kunnat förbättra er miljökommunikation om mikroplast? 

4.Hur ser ni på problemen som uppstått på grund av emission av mikroplast?  

- Vad gör ni för att motarbeta problemen? 

5.  Vad använder ni för informationsmedel för att kommunicera era kunder gällande 

mikroplast?  

6. Erbjuder ni produkter i ert sortiment som hämmar emission av mikroplast, Ex tvättpåsar 

som fångar upp mikroplast osv. 

- Om ja, vilka produkter erbjuder ni? 

- Om nej, hade det varit intressant för er att utöka sortimentet med produkter som 

hämmar emission av mikroplast? Vad krävs för att ni skulle genomföra det? 

7. Märker ni av ett större engagemang hos era kunder angående den textila påverkan av 

havsmiljön? 

- Om nej, vad kan ni göra för att förbättra engagemanget hos era kunder? 

-Om ja, vad gör ni för att förvalta den? 

 

Råd kring hantering av mikroplast 

1. Bland de råd och rekommendationer som myndigheter och organisationer ger ut om 

hantering av mikroplast, är det något ni nås av och tar till er? 

- Om ja, är informationen enligt er användbar?   

- Vad har ni tillämpat till ert företag?  

2. Har ni tagit egna initiativ eller inspirerats av andra företag för att förbättra er hantering av 

mikroplast? Isåfall vilka? 



 

 

10.2. Bilaga 2, Intervjuguide 2, Miljöorganisationer och Myndigheter   
 

Råd och direktiv  

1. Hur tycker ni att textilföretagen ska agera utifrån den forskning som finns gällande 

mikroplast?  

2. Hur stor del av er forskning om mikroplast är textilt inriktat? Är det prioriterat?  

3. Ger ni råd (specifikt) till textilföretag angående hantering av mikroplast? 

 

- Om ja, Vad är det för råd och direktiv ni riktar till textilföretag om mikroplast?  
- Hur kommunicerar ni era råd och direktiv gällande textilföretags hantering av 

mikroplaster? Var hittar man informationen? 

- Finns det ett bättre sätt att nå ut till textilföretag? 

- Hur kan de med hjälp av era råd minimera problemen? 

- Upplever ni att textilföretag följer era råd och direktiv?  
 

- Om nej, Vad skulle ni vilja ge för råd och direktiv till textilföretag angående deras 

hantering av mikroplast? 
- Hur skulle ni kommunicera era råd och direktiv gällande textilföretags hantering av 

mikroplaster? 

- Om ni skulle gå ut med råd och direktiv angående hantering av mikroplast till 

textilföretag, tror ni att de hade lyssnat och tillämpat råden? 
  
4. Upplyser och informerar ni textilföretag om sambandet mellan mikroplast och kemikalier?  

- Om ja, Hur upplyser och informerar ni textilföretagen?  
- Om nej, Hur hade ni kunnat upplysa och informera textilföretagen?  

5. Märker ni av ett större engagemang hos textilföretag angående textiliers påverkan av 

havsmiljön? 
 

6. Slutligen, Hur omfattande är problemet med mikroplast enligt er? 



 

 

10.3. Bilaga 3, Enkätstudie  
 

Introduction 

In our bachelor thesis, that we're writing in company with RISE and the MinShed group, 

we’re analyzing the marketing and management of microplastics. The purpose of our thesis is 

partly to to analyze in what way textile and fashion companies market their generation of 

microplastics. The other part of the thesis is to examine what type of advice and directions 

textile companies get from varied authorities and organisations concerning the origin of 

microplastics from their products. Therefore we’ve divided the survey into two parts, A and 

B, that each represent the thesis question.   

 

Part A. 

1. Are you actively working with your environmental communication? Yes/ No/ 

Partially 
2. Do you inform your customers about microplastics? Yes/ No/ Partially 

3. Do you experience that the information reaches the customer? Yes/ No/ Don’t know 

4. Is there room for improvement in your environmental communication regarding 

microplastics? Yes/ No 

5. Which of the following information means do you use when communicating 

microplastics towards your customer? Website/ Personnel/ Signs and brochures/ 

Nothing/ Other:_____ 
  
Part B. 

6. Do the advice and directives reaches you regarding the management of 

 microplastics given by authorities and organizations? Yes/ No/ Partially 

7. Are the advice given by authorities and organizations regarding microplastics 

management useful? Yes/ No/ Partially 

8. Are you applying any of the information to improve your management of 

microplastics? Yes/ No/ Partially 

9. Have you taken your own initiatives to improve the management of microplastics? 

Yes/ No 
10. Have you been inspired by other companies to get an improved management of 

microplastics? Yes/ No 
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