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Sammanfattning 
Idrott är en stor bidragande faktor till social hållbarhet i Sverige, bland annat genom att främja 

folkhälsa, aktivera unga som gamla samt skapa gemenskap och sysselsättning. Enbart fotbollen 

aktiverar över 850 000 människor årligen i Sverige. En av anledningarna som möjliggör den 

höga aktiviteten är att en stor del av fotbollen sker på konstgräs. Konstgräs gör det möjligt att 

spela året om och ökar tillgängligheten. Dock beräknas konstgräsplaner vara den näst största 

källan till utsläpp av mikroplaster i Sverige. Därför har denna uppsats undersökt vilka barriärer 

som utgör de största hindren för aktörer i Lunds kommun att minska spridningen av 

gummigranulat från sina verksamheter. Den använda metoden har varit kvalitativa intervjuer 

med aktörer inom kommunen och föreningslivet, och en analys av materialet har gjorts utifrån 

Stephen Trudgills (1990) barriärer för arbete med miljöfrågor. Teorin utgår från att sex barriärer 

som behöver överkommas för att gå från problem till lösning, dessa barriärer är; enighet, 

kunskap, teknik, ekonomi, socialt, politisk. Utifrån intervjuerna var samtliga intervjupersoner 

tydliga med att konstgräs är viktigt för deras verksamheter och de var eniga om att det finns en 

situation med granulatspridning men det fanns tveksamheter kring problemställningen och 

omfattningen av problemet som grundades i osäker kunskap samt att befintlig kunskap inte 

kommuniceras ut bra nog. De presenterade en stor mängd tekniska lösningar som finns att tillgå 

men alternativen måste utvärderas i fråga om ekologisk och social lämplighet. Samtliga 

intervjupersoner såg ekonomi som en avgörande barriär och det finns potential att nyttja 

ekonomiska incitament mer för att påverka verksamheterna. Frågan om ansvar för 

granulatspridningen bör specificeras samtidigt som intervjupersonerna tryckte på vikten av 

samarbete och de visade en öppenhet för att dela med sig av erfarenheter och kunskap. Det 

uttrycktes behov av tydliga riktlinjer från beslutsfattare som stöd i den operativa verksamheten 

gällande hanteringen av konstgräsplaner. Det behövs dessutom mer forskning, gällande 

mikroplaster i allmänhet och konstgräs i synnerhet.  

Nyckelord: Mikroplast, konstgräs, gummigranulat, barriärer, Trudgill, kommun, fotboll, 

miljöarbete  
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Abstract 
Sports are a big contributing factor to social sustainability in Sweden. It promotes public health, 

activates the population and creates community. Soccer alone activates over 850 000 people 

each year in Sweden. One of the reasons for the high activity is that a big part of soccer is played 

on artificial turf fields. Artificial turf makes it possible to play all year round and increases the 

accessibility. Artificial turf is however, calculated to be the second largest source of micro 

plastic emissions in Sweden. This essay has therefore studied what barriers constitute the 

biggest obstacles for stakeholders in the municipality of Lund to limit the emissions of 

granulates from the artificial turfs. The used method was qualitative interviews with participants 

from the municipality and soccer teams, and an analysis of the material was made based on a 

theory of barriers for working with environmental issues by Stephen Trudgill (1990). The 

theory consists of six barriers needed to go from problem to solution and the barriers are; 

agreement, knowledge, technology, economy, social and political. Based on the interviews the 

interviewees were all in agreement about the importance of artificial turf for their businesses 

and they were all aware of a situation with emissions of granulates, but there was doubt about 

the problem and the extent of the problem, which was based on lack of knowledge and poorly 

communicated knowledge. They presented plenty of technological solutions but these 

alternatives must be evaluated considering their ecological and social appropriateness. All 

interviewees considered economy to be an important barrier and there is potential to further use 

economic incitements. The question of responsibility needs to be specified, but the interviewees 

also highlighted the need for cooperation and showed an openness towards sharing experiences 

and knowledge. There was expressed opinions about the need for more political directives to 

support operative decisions. In addition, more research is needed, regarding micro plastics in 

general and artificial turf in particular.  

Key words: Micro plastic, artificial turf, rubber granulates, barriers, Trudgill, municipality, 

soccer, environmental work 
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1. Introduktion  
Riksidrottsförbundet har i rapporten ”Idrottens samhällsnytta” sammanställt vetenskaplig 

forskning kring idrottens mervärde, både på individ- och samhällsnivå. Det framgår att idrott i 

alla dess former på många sätt bidrar till att bland annat främja social hållbarhet, detta genom 

att skapa gemenskap, sysselsätta unga och främja folkhälsan (Riksidrottsförbundet, 2017b). 

Fotboll är en av Sveriges största idrotter med över 850 000 aktiva spelare på allt från junior- till 

elitnivå (Riksidrottsförbundet, 2017a), och idag spelar många av dessa på konstgräs, på över 

1000 anläggningar som finns runt om i landet (Naturvårdsverket, 2018a).  

Konstgräs har ett antal fördelar jämfört med traditionella gräsplaner. En fotbollsplan som består 

av naturgräs behöver tid för att återhämta och växa till sig efter användning, medan en 

konstgräsplan är mer tålig och kan nyttjas i större utsträckning. En konstgräsplan kan dessutom 

användas under hela kalenderåret då snö och kyla inte påverkar tillgängligheten, vilket inte 

gäller för traditionellt naturgräs. Att använda konstgräs är alltså på många sätt förmånligt för 

den sociala hållbarheten i Sverige eftersom det bidrar till att fler kan spela på planerna samt att 

det passar det nordiska klimatet då många månader är regniga och kalla. Konstgräsplaner har 

även ekonomiska fördelar då nyttjandet av varje plan kan vara så högt (Lundborg, 2014).  

Det finns dock ett betydande problem med konstgräsplaner. En majoritet av de konstgräsplaner 

som redan finns och som anläggs i Sverige består av plastmattor, och fylls på med 

granulatkulor, gjorda av gummi. Granulatet är så litet att det klassas som mikroplast och varje 

år fylls svenska konstgräsanläggningar på med 1640-2460 ton nytt granulat. Stora delar av 

denna plast riskerar att spridas ut i naturen och bidra till den totala mikroplastspridningen i 

Sverige (Naturvårdsverket, 2018a). Mikroplastspridning är ett omfattande miljöproblem då 

omgivningen på olika sätt kan ta skada av mikroplasterna och konstgräsplaner beräknas vara 

den näst största källan till mikroplastutsläpp i Sverige (Naturvårdsverket, 2017).   
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Kunskapsläget kring effekter av mikroplastexponering är dock ett begränsat forskningsområde 

(Naturvårdsverket, 2017) och det råder dessutom osäkerheter i konstgräsfrågan (Krång et al., 

2019). De studier och rapporter som på olika sätt bemöter konstgräsproblematiken berör främst 

perspektiv så som potentiell omgivningspåverkan och flödesanalyser, och det finns en brist på 

studier som närmar sig problematiken med fokus på hur aktörer arbetar med spridningsfrågan 

och vilka hinder och möjligheter som finns med att begränsa spridningen. Utifrån denna 

kunskapslucka är syftet med den här uppsatsen att kartlägga och analysera vad som utgör de 

största hindren för aktörer i Lunds kommun att minska spridningen av gummigranulat från sina 

verksamheter. För att närma sig problematiken utgår uppsatsen från följande frågeställningar; 

- Hur uppfattar aktörer från kommunen och fotbollsföreningar spridningen av 

gummigranulat från sina konstgräsplaner?  

- Hur förhåller sig dessa uppfattningar kring spridningen av gummigranulat till barriärer 

för miljöarbete?  

- Inom vilka områden krävs ytterligare insatser i Lund för att minska spridningen utöver 

befintliga åtgärder? 
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2. Bakgrund 
I denna sektion presenteras definitioner, relevant bakgrund och det rådande forskningsläget 

kring mikroplaster och konstgräs. Här presenteras även en översikt över 

konstgräsanläggningarna i Lunds kommun, samt lagar, riktlinjer och styrdokument som 

relaterar till konstgräsproblematiken.  

2.1. Definition av plast  
Den här uppsatsen har använt sig av en bred definition av plast som baseras på definitionen i 

Naturvårdsverket (2017) regeringsuppdrag om mikroplaster;  

”Begreppet [plast] inkluderar av människor tillverkade polymerer framställda av antingen olja eller 

biprodukter från olja, alternativt från biomaterial (biobaserade plaster). Även icke-syntetiska polymerer 

som naturgummi och polymermodifierad bitumen inkluderas” (Naturvårdsverket, 2017). 

Naturvårdsverket (2017) motiverar att gummi inkluderas i deras plastdefinition då; 

”materialet kan ge upphov till solida partiklar med högt polymerinnehåll” och ”[e]ftersom naturgummi 

och biobaserade plaster ur miljösynpunkt har liknande egenskaper som mikropartiklar av plast” 

(Naturvårdsverket, 2017).  

Den breda definitionen är relevant för denna studie då det inkluderar fyllnadsmaterial till 

konstgräsplaner gjort av gummi samt sammanfaller med hur begreppet generellt används 

internationellt (Naturvårdsverket, 2017). Gummi inkluderas även i definitionen av andra 

svenska studier, exempelvis Krång et al. (2019) och Magnusson et al. (2016).  

 

2.2. Mikroplast 

Naturvårdsverket definierar i rapporten mikroplast som plastpartiklar mellan 1 nm – 5 mm 

(Naturvårdsverket, 2017), dock finns det ännu ingen vetenskapligt vedertagen definition om 

mikroplasters storlek (Krång et al., 2019; Naturvårdsverket, 2017). I boken ”Microplastic 

Pollutants” används en definition på mikroplast som partiklar mellan 1 μm – 5 mm, och sedan 

ytterligare benämningar för att vidare specificera storlek (Crawford, 2016). Krång et al. (2019) 

liksom Magnusson et al. (2016) definierar även mikroplaster som partiklar mellan 1 μm – 5 

mm, medan en rapport av den marina expertgruppen GESAMP (2015) definierar alla partiklar 

mindre än 5 mm vid minst en sida som mikroplast. Då den övre gränsen konsekvent tenderar 

att ligga på 5 mm (Krång et al., 2019; Naturvårdsverket, 2017) och partiklar i nano-storlek inte 

är i fokus i denna uppsats, så syftar begreppet mikroplast här till samtliga plastpartiklar mindre 
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än 5 mm. Detta styrks även av att ett flertal vetenskapliga artiklar utgår från denna definition 

av mikroplast (Ha & Yeo, 2018; Li, Liu, & Chen, 2018).   

 

Plast kan avsiktligt produceras som mikroplast, och kallas då primär mikroplast. Detta är till 

exempel fibrer i kläder, innehåll i kosmetika och städmaterial, samt fyllnadsmaterial till 

konstgräsplaner. Det finns även sekundär mikroplast som uppstår genom slitage och 

nedbrytning av större plastmaterial, exempelvis plastskräp, men även fragmentering av primär 

mikroplast. (Ha & Yeo, 2018; Krång et al., 2019; Naturvårdsverket, 2017) 
 

2.2.1. Problematik  

Spridningen av mikroplaster är en global problematik och återfinns i såväl marina vattenmiljöer 

som i sötvattensystem, sediment och på land (Kärrman, Schönlau, & Engwall, 2016). 

Naturvårdsverket beräknar att den största delen av mikroplastutsläppen i Sverige kommer från 

biltrafiken och slitage från fordonsdäck. Utöver detta sprids mikroplaster främst från 

konstgräsplaner och tvätt av textilier gjorda på syntetfibrer. Utsläpp från målning av byggnader 

anses även vara en betydande källa (Naturvårdsverket, 2017).  

Naturvårdsverket tar i sin rapport upp hur forskningen kring mikroplaster och dess effekter på 

människor och miljö är begränsad, men att de potentiella riskerna från exponering av 

mikroplaster är många, och de trycker på frågans komplexitet (Naturvårdsverket, 2017). Då 

plastens sammansättning varierar i innehåll och struktur försvåras frågan men studier har dock 

visast att djur kan drabbas av fysisk stress till följd av att de äter mikroplaster. Intag av 

mikroplaster kan bland annat leda till kvävning eller svält (Kärrman et al., 2016). 

Li et al. (2018) tar upp att förutom fysiska effekter, så kan exponering av mikroplaster även 

leda till kemiska och biologiska effekter. Somliga ämnen som används vid produktionen av 

plast kan vara farliga. Intag av mikroplaster kan därför leda till exponering av dessa ämnen. 

Mikroplaster tenderar även att absorbera ämnen de kommer i kontakt med vilket på så sätt kan 

vara en bidragande faktor till att exempelvis gifter sprids (Li et al., 2018).   

Ha och Yeo (2018) tar upp forskning som visat på hur exponering av mikroplaster har lett till 

bland annat ökad dödlighet, försämrad reproduktion och tillväxt hos organismer i vattenmiljöer. 

Forskningen pekar också på att långtidsexponering av mikroplaster har visat störst negativ 

påverkan. De nämner dessutom hur mikroplaster kan ackumuleras i organismer och mängderna 

mikroplast ökar genom näringskedjan (Ha & Yeo, 2018). Ytterligare studier har visat förändrat 
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beteende hos testade marina organismer samt genetiska förändringar(Choi, Jung, Hong, Hong, 

& Park, 2018) (Choi et al., 2018), och mikroplaster kan även sprida invasiva arter till nya 

miljöer om de färdas långa vägar (Kärrman et al., 2016).   

2.3. Konstgräs 

2.3.1. Översikt 

Konstgräsplaner består traditionellt av en plastmatta med artificiella grässtrån gjorda av 

plastfibrer. De innehåller även i de flesta fall fyllnadsmaterial i form av granulat (Wallberg et 

al., 2016). Storleken på granulatet ligger runt 2-3 millimeter och klassas därför som mikroplast 

(Naturvårdsverket, 2018a). Det finns också så kallade infill-fria mattor som är konstgräsplaner 

utan granulat (Krång et al., 2019).  

Fyllnadsmaterialet är till för att stabilisera plastfibrerna (Wallberg et al., 2016) samt ge goda 

spelegenskaper till planerna (Krång et al., 2019), och kan vara gjort av olika sorters material:  

- SBR – Styren Butadien Rubber, återvunnet däckgummi 

- EPDM – Etylen Propylen Dien Monomer, nytillverkat vulkaniserat industrigummi 

- R-EPDM – Återvunnet EPDM, från exempelvis bilmattor och kablar  

- TPE – Termoplastisk elastomer, nytillverkad termoplast 

- Organiskt material – exempelvis kork, kokos eller bark  

(Naturvårdsverket, 2018a; Wallberg et al., 2016). 

 

Figur 1 Konstgräs med fyllnadsmaterial (SvFF, 2015) 

Det vanligaste materialet som används i Sverige idag är SBR. Det har de bästa 

spelegenskaparna och är billigast. Dock har materialet ifrågasatts då det råder osäkerhet kring 

innehållet och dess potentiella effekter. Även R-EPDM har ifrågasatts på grund av detta. 
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Samtliga gummi-varianter innehåller en stor mängd olika ämnen vilka också varierar mellan 

tillverkare och gör det svårare att utvärdera säkerheten (Wallberg et al., 2016). Organiska 

alternativ finns i olika varianter men har kritiserats då de inte anses lika bra ur ett spel- eller 

underhållsperspektiv (Krång et al., 2019).  

Underhållet är av stor vikt för livslängden av planerna. Detta inkluderar bland annat 

regelbunden borstning för att jämt fördela granulatet över hela planen, samt harvning som 

luckrar upp det kompakterade granulatet i botten på planen. Även påfyllnad av granulat bidrar 

till att gräs-fibrerna hålls i gott skick och står upp (Wallberg et al., 2016).    

I Lunds kommun finns elva 11-manna-konstgräsplaner, samt ett fåtal mindre planer, dock 

inkluderas enbart 11-mannaplanerna i denna studie då de övriga inte sköts av samma enhet 

inom kommunen. Planerna har legat olika länge och är i varierande skick men samtliga planer 

fylls på med granulatet R-EPDM. I snitt fylls planerna på med 2 ton (Krång et al., 2019) nytt 

granulat per år. Viktmässigt motsvarar det exempelvis plasten från cirka 40 000 stycken 1,5 L 

PET-flaskor.   

2.3.2. Spridning 

Varje år fylls de 1084 svenska konstgräsplanerna på med runt 2000 ton nytt granulat för att 

underhålla planerna. Det har tidigare uppskattats att påfyllnaden per plan ligger kring 2-3 ton 

per år, men senare studier tyder på att påfyllnadsmängden har minskat (Krång et al., 2019). En 

konstgräsleverantör rekommenderar dock att varje plan bör fyllas på med 3-5 ton årligen 

(Unisport, n.d.). Orsaken till den ständiga påfyllnaden av granulat är att mycket går förlorat. En 

del av fyllnadsmaterialet kompakteras i mattan och tappar sin funktion (Krång et al., 2019). 

Men stora delar av granulatet lämnar även planerna på olika sätt. Naturvårdsverket räknar med 

att mängden granulat som årligen fylls på kan representera hur mycket som försvinner 

(Naturvårdsverket, 2018a). Det råder dock stor osäkerhet i hur mycket som egentligen lämnar 

planerna och studier som gjorts i frågan baseras på grova antaganden om spridningsvägarna 

(Krång et al., 2019; Naturvårdsverket, 2018a).  

En flödesanalys av Krång et al. (2019) anger att de främsta vägarna för granulatet från planerna 

är via spelare och aktivitet på plan, snöröjning och annat underhåll, dagvatten, vind och 

dränering. När granulatet lämnar planerna riskerar det att spridas ut i omgivande natur, hem till 

brukare, samt till avlopp och reningsverk, eller till avfallsstationer (Krång et al., 2019). 

Om granulatet sprids ut i naturen riskerar det, liksom andra mikroplaster, att sprida gifter och 

kemikalier, orsaka fysisk stress, eller på annat sätt skada organismer i omgivningen (GESAMP, 
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2015). Om granulatet sprids via avlopp riskerar även farliga ämnen att spridas med vattnet och 

trots att reningsverk idag avskiljer i stort sett alla mikroplaster så hamnar dessa rester i 

avloppsslammet som sedan till viss del används inom jordbruk (Krång et al., 2019). Även vid 

sortering som avfall kan mikroplast medföra negativa effekter, exempelvis vid 

avfallsförbränning kan gifter samt koldioxid också släppas ut (Naturskyddsföreningen, 2014) 

och vid deponier riskerar farliga ämnen att försvinna via lakvatten (Naturvårdsverket, 2008).  

 

2.3.3. Lagar och styrdokument 

Verksamhetsutövare i Sverige som ansvarar, underhåller eller sköter konstgräsplaner regleras 

idag av miljöbalken kap. 2 samt kap. 26 § 19 (Krång et al., 2019; Naturvårdsverket, 2018d). 

Dessa sektioner hänvisar bland annat till ett allmänt ansvar (Krång et al., 2019) och en 

skyldighet ”att vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan från konstgräsplanen” 

(Naturvårdsverket, 2018d).   

Miljönämnden i kommunen ansvarar för tillsyn och krav (Krång et al., 2019) och 

Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2018b) klassar konstgräsplaner med gummigranulat som 

en miljöfarlig verksamhet. De menar också att bedömningar av miljöpåverkan bör ske lokalt 

(Naturvårdsverket, 2018c).  

I Lund är enheten Idrottsservice under Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarig för driften av 

de elva planer som omfattas av denna studie.  

Utöver lagarna i miljöbalken har Sverige även nationella miljökvalitetsmål 

(Sverigesmiljomal.se, n.d.) och förhåller sig till FN:s globala hållbarhetsmål (globalamalen.se, 

n.d.) som i flera fall relaterar till spridningen av mikroplaster (globalamalen.se, n.d.; 

Sverigesmiljomal.se, n.d.).  

I Lunds kommun finns ett program för kommunens miljöarbete, LundaEko II, samt en 

kemikalieplan LundaKem, båda antagna i kommunfullmäktige, 2014-05-22 respektive 2018-

09-27 (Lunds kommun, 2018a, 2018b). LundaEko II berör frågor så som minskad 

kemikaliebelastning och hållbar konsumtion (Lunds kommun, 2018a). I LundaKem finns ett 

beslut att inte anlägga nya konstgräsplaner som använder sig av gummigranulat, samt att 

begränsa mängden gummigranulat genom återanvändande av befintligt (Lunds kommun, 

2018b).  
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3. Teori 
I boken ”Barriers to a better environment: what stops us solving environmental problems” 

presenterar Stephen Trudgill sin teori om barriärer inom miljöarbete (Trudgill, 1990). Denna 

teori har använts som teoretiskt ramverk för uppsatsen. Teorin valdes därför att den är generell 

men omfattande, samt applicerbar på en variation av miljöfrågor. Teorin har använts som 

analysverktyg i ett flertal vetenskapliga studier (Haw, Zaky, & Salleh, 2008; Ling, Ashmore, 

& Macrory, 2000; Noble & Bronson, 2006; Richards, Noble, & Belcher, 2012) och den består 

av sex områden som behöver överkommas för att gå från problem till lösning. Dessa är följande; 

enighets-, kunskaps-, tekniska-, ekonomiska-, sociala samt politiska barriärer (Trudgill, 1990).  

3.1. Trudgills barriärer 
Den första barriären som Trudgill (1990) urskiljer är enighetsbarriären. Den går ut på att alla 

som arbetar med en viss miljöfråga behöver vara överens. Att nå enighet i en fråga grundar sig 

i ett antal olika steg. Först behöver parterna komma fram till att det överhuvudtaget finns en 

situation att prata om. Nästa steg handlar om huruvida den specifika situationen utgör ett 

problem. Sedan är det även viktigt att komma fram till i vilken omfattning problemet är 

relevant. Trudgill (1990) menar att det är viktigt att förstå vad eventuell oenighet grundar sig i 

eftersom det påverkar vilka metoder som är passande för att överkomma oenigheten.  

Nästa barriär som Trudgill (1990) lyfter är kunskapsbarriären. Han tar upp tre olika sätt där 

kunskap kan vara en barriär för arbete med miljöfrågor. Först handlar det om huruvida det finns 

tillräcklig forskning och kunskap om frågan. Om det finns tillräckliga bevis för att stödja teorier 

om orsaker till problemen. Ett annat steg handlar om ifall den befintliga kunskapen är 

kompatibel med vad som behövs för att kunna styra, implementera och ta beslut. Till exempel 

kan forskningen komma fram till fullt legitima svar rent vetenskapligt men som inte är lämpliga 

i att stödja den praktiska hanteringen av ett visst problem. Sist kan det även uppstå en barriär 

om kunskapen som finns enbart hålls inom de vetenskapliga kretsarna och inte på lämpligt sätt 

kommuniceras till de operativa verksamheterna. Om inte beslutsfattare och brukare tar del av 

den kunskap som finns, blir det svårt att förutsätta att det som sker i praktiken sker i linje med 

forskningen inom området.  

Den tekniska barriären skiljer sig en aning då Trudgill (1990) menar att avsaknaden av 

teknologiska lösningar i sig sällan är en barriär. Teknologiska innovationer tenderar att följa 

efterfrågan, om det uppstår en situation där en lösning saknas, kommer någon att efterhand fylla 

det behovet. Barriärerna ligger snarare i att lösningarna kan vara dyra, och huruvida de är 
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ekologiskt och socialt lämpliga. Med detta menar Trudgill (1990) att teknologiska lösningar 

kan ge upphov till ytterligare påverkan på miljön, men också att de tenderar att enbart ta hänsyn 

till effekten, och inte angripa orsaken till problemet.  

Trudgill (1990) lyfter även perspektivet med social lämplighet. Där menar han att det är viktigt 

att anpassa tekniska innovationer och lösningar till den sociala kontexten. Att lägga resurser på 

att implementera avancerad teknik i ett område där det inte finns möjlighet att långsiktigt och 

lokalt arbeta vidare med detta, kanske inte är ett lämpligt första steg. Istället bör tekniska 

lösningar anpassas efter de lokala behoven och kompentenserna. Trudgill (1990) lyfter även 

hur utveckling och den ständiga tron på teknologin kan påverka människor till att tro att alla 

miljöproblem går att lösa och att de på så sätt inte förändrar sina beteenden. Huvudpoängen 

med den tekniska barriären är alltså inte huruvida tekniska lösningar existerar, utan i vilken 

grad de är lämpliga eller inte.  

Den ekonomiska barriären bemöter vilka ekonomiska förutsättningar som finns för att lösa 

olika miljöproblem. Det handlar dels om vem som är ansvarig för att betala, samt vem som 

tjänar på att lösa, eller att inte lösa, problemet i fråga. Tidsperspektivet är viktigt då 

miljöproblem tenderar att ha långsiktiga vinster. Trudgill (1990) lyfter hur individer eller 

grupper kan komma att behöva betala för miljöproblem utan att se kortsiktiga vinster vilket kan 

skapa en barriär. Ekonomiska barriärer kan också uppstå på grund av en exploaterande 

ekonomisk ordning. Den sociala barriären handlar om vilka barriärer som uppstår till följd av 

det aktuella samhällets värderingar och ideologier, hur samhället är strukturerat, var makten 

ligger och vem som tar beslut. Sist tar Trudgill (1990) upp den politiska barriären som främst 

relaterar till hur beslut kring miljöfrågor ofta inte gagnar politiker då de positiva effekterna av 

sådana beslut ofta är långsiktiga, och den politiska tidsskalan är betydligt kortare.  

3.2. Diskussion 
Trudgill (1990) presenterar barriärerna i ovanstående ordning men menar att även om de ofta 

uppstår på det viset, så måste inte barriärerna strikt följa just den ordningen. Istället menar 

Trudgill (1990) att barriärerna i många fall är starkt sammankopplade och påverkar varandra. I 

en studie om surt regn tar Ling et.al. (2000) upp Trudgills (1990) teori som ett av flera sätt att 

analysera beslutsimplementering, och författarna skriver, precis som Trudgill själv, om hur 

enighet och kunskap tenderar att vara tidiga barriärer samt att sociala, ekonomiska och politiska 

barriärer ofta uppkommer senare (Ling et al., 2000; Trudgill, 1990). Dock problematiserar Ling 

et al. (2000) detta och poängterar hur barriärer inom somliga problem kan uppstå på annat sätt. 
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De kritiserar även teorins brister kring att värdera vilka barriärer som är mest signifikanta vilket 

gör det svårt att klargöra relevanta handlingsplaner (Ling et al., 2000). Trudgill (1990) själv 

menar att teorin är generell och att bedömningar och värderingar måste göras i varje enskilt fall, 

till och med flera gånger inom samma fråga då dynamiken kan förändras under tidens gång.  

I en artikel om förnyelsebar energi av Richards et.al. (2012) används även Trudgills (1990) 

teori för att identifiera barriärer i en fallstudie om vindkraft från Canada. Där öppnar även 

författarna upp för ytterligare barriärer, och fastän de inte identifierar några utifrån just deras 

material, så är det även en fråga Trudgill (1990) lyfter själv. Han skriver att fler barriärer säkert 

skulle kunna identifieras men att utifrån erfarenhet och andra studier är det dessa sex barriärer 

som han identifierat.   

Trudgills (1990) teori har även bland annat använts i en studie om förnyelsebar energi i 

Malaysia (Haw et al., 2008) samt en studie om implementering av hälsoaspekter i 

miljökonsekvensbeskrivningar i Kanada (Noble & Bronson, 2006). Även i dessa studier lyfts 

tolkningarna av att Trudgills barriärer kan förekomma i olika ordning och överlappa varandra 

(Haw et al., 2008), samt att barriärerna är av olika signifikans i olika frågor (Noble & Bronson, 

2006).  

I denna studie har barriärerna använts i en öppen ordning och värderats utifrån vad 

intervjupersonerna själva uttryckt sig kring. Uppsatsen har dessutom varit öppen för 

identifiering av ytterligare barriärer i relation till insamlat material.  
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4. Metod  
För att operationalisera uppsatsens frågeställningar på bästa sätt har intervjuer med 

representanter från fotbollsföreningar i Lunds kommun samt tjänstepersoner och vaktmästare 

från kommunen genomförts och använts. Utöver insamlad empiri från primärkällor via 

intervjuerna, har även tidigare forskning och rapporter används, som presenterats tidigare i 

uppsatsen. Följande sektion behandlar den valda metoden samt avgränsningarna som styrt 

omfånget på uppsatsen.  

4.1. Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer är en vanligt förekommande metod, traditionellt med syfte att utforska 

intervjupersonens egna uppfattningar. Strukturen på kvalitativa intervjuer är ofta flexibel och 

ger utrymme för intervjupersonen att tolka frågorna på sitt eget sätt och själv styra riktningen 

på intervjun. Nivån på struktur kan dock variera stort (Bryman, 2018).   

Två kvalitetskriterier för en väl genomförd metod är validitet och reliabilitet. Validitet, eller 

giltighet, är viktigt då det behandlar huruvida den valda metoden bemöter frågeställningarna på 

ett sätt så att forskningsfrågan faktiskt besvaras, om det är en giltig metod i förhållande till 

frågan. Reliabilitet eller tillförlitlighet, handlar istället om hur väl metoden mäter det som 

efterfrågas, hur tillförlitlig metoden är, och till vilken grad det är möjligt att upprepa metoden 

och nå liknande resultat vid ett annat tillfälle (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Det finns dock olika åsikter kring hur relevanta dessa kriterier är för kvalitativa studier då själva 

poängen inte är att kvantifiera resultaten och generalisera (Bryman, 2018). Men det går att 

förhålla sig till begreppen ändå, bland annat genom att lägga mer vikt på syftet av den valda 

metoden och perspektivet på undersökningen (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Intervjuer är ett lämpligt sätt att verkligen kunna gräva i vilka hinder och möjligheter som finns 

inom konstgräsproblematiken. Detta är viktigt i just denna uppsats då målet är att få en djup 

insikt i verksamheterna och kartlägga samt analysera aktörernas egna upplevelser. Genom 

intervjuer kan intervjupersonerna få utveckla sin tankegångar, samt få styra intervjun till viss 

del själva (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Därför kan intervjuer ses som en giltig metod i denna 

studie.  

Då intervjuer är en mycket speciell situation, med ett utpräglat syfte och i en konstruerad social 

kontext, så kan resultaten som samlas in bli påverkade. Intervjuarens närvaro kan orsaka en viss 

skevhet, så kallad intervjuareffekt, då intervjupersonen kan känna press att svara ”rätt”. Men 
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genom att skapa en trygg miljö och vara tydlig med syftet med intervjuer som metod så kan 

detta motarbetas och skevheten minskas (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Då syftet med studien 

inte heller är att kvantifiera resultaten så är det ingen nackdel att intervjuerna inte kan upprepas 

och få konsekventa svar. Alltså anses intervjuer tillförlitliga för uppsatsen syfte.  

4.2. Intervjupersoner 
Fyra personer intervjuades för studien. Två av dessa var representanter från en fotbollsförening, 

och resterande två var anställda inom kommunen som jobbar med konstgräset. Samtliga gav 

sitt samtycke till att publicera riktiga namn och yrkesroller, samt materialet från intervjuerna.  

- Bosse och Stefan – LBK: Denna intervju utfördes med två intervjupersoner samtidigt. 

Bosse är ordförande för Lunds Bollklubb och Stefan är ungdomsansvarig i föreningen. 

Deras verksamheter sker till stor del på två konstgräsplaner och de har båda två varit 

aktiva inom fotbollsvärlden och deras specifika klubb i många år.  

- Rickard – Idrottsservice: Rickard är anställd inom kommunen som enhetschef på 

Idrottservice, enheten som sköter konstgräsplanerna. Han har varit enhetschef i ett och 

ett halvt år och är en av tjänstepersonerna som tar beslut om konstgräsplanerna.  

- Tony – Idrottsservice: Tony arbetar också på Idrottsservice som vaktmästare och jobbar 

bland annat med att praktiskt sköta konstgräsplanerna och har lång erfarenhet av detta. 

Han är en av 2-3 personer som arbetar med driften.  

Valet av intervjupersoner gick till genom en form av snöbollsurval där initial kontakt med 

relevanta aktörer sedan ytterligare ledde vidare till intervjupersonerna (Bryman, 2018). De enda 

krav som fanns på intervjupersonerna var att deras verksamheter skedde på konstgräs. Efter 

kontakt med chefer på Kultur- och fritidsförvaltningen rekommenderades föreningen LBK för 

potentiell intervju då de är en stor förening och med verksamhet på en av planerna som behöver 

bytas ut. Kontakten med Rickard skedde även via förvaltningen och han föreslogs då han är en 

av cheferna som även är ute i den operativa verksamheten. Rickard föreslog sedan Tony som 

är en av få anställda som har omfattande praktisk erfarenhet av konstgräset i kommunen. Den 

första kontakten med förvaltningen var relevant då cheferna har en överblick av 

konstgräsverksamheterna och arbetar i kontakt med samtliga aktörer. Snöbollsmetoden riskerar 

att ge en viss skevhet i materialet då valet av intervjupersoner grundas i den ursprungliga 

kontakten. Men snöbollsmetoden ger också flera fördelar genom en inblick i verksamheten och 

att de som är mer insatta i ämnet lättare kan hitta lämpliga personer.  
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4.3. Intervjuguide  

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att ett antal teman stolpats upp innan 

intervjun, dessa teman var; generellt, granulat, rutiner, problematik, stöd och krav, förbättring, 

tillsammans med specifika frågor inom varje tema (se Bilagor 1 – 2). Dessa teman valdes för 

att täcka olika aspekter av konstgräsfrågan och var delvis utformade utifrån det analytiska 

ramverket. Trots att frågorna inte direkt följer barriärerna så är de anpassade för att besvara de 

aspekter som berörs av teorin. Intervjupersonerna var dock fria att ta upp andra ämnen som i så 

fall fullföljdes. De specifika frågorna i intervjuguiderna var även anpassade till yrkesrollen hos 

varje intervjuperson, men samtliga teman var de samma för alla intervjuer.  

4.4. Genomförande 

Samtliga intervjuer låg mellan 40 och 50 minuter och ägde rum vid intervjupersonernas 

arbetsplatser för att låta miljön vara så trygg som möjligt och motverka en intervjuareffekt. Alla 

intervjupersoner informerades även om att det inte fanns något rätt eller fel svar, att det var 

deras egna uppfattningar som var det intressanta, samt att inga svar på något sätt skulle komma 

att ha negativ effekt på deras verksamheter eller liknande.  

Alla intervjuer spelades in med två olika mobiltelefoner för säkerhetsskull och enstaka 

anteckningar skrevs också ned under intervjuerna. Vid Tonys intervju deltog Rickard i några 

minuter och berättade om ett studiebesök som han deltagit i efter hans egen intervju. Därför har 

denna del också transkriberats och inkluderats i materialet. På grund av förhinder och slutligen 

tidspress bortföll en fjärde planerad intervju med en ordförande från ytterligare en 

fotbollsförening i Luns kommun.  

4.5. Efterarbete 

4.5.1. Transkribering och citat  

Efter intervjuerna transkriberades allt material. Allt som sagts under intervjuerna 

transkriberades med undantag för enstaka ohörbara ord, där det istället har markerats som 

ohörbart. Då analysen av materialet inte fokuserar på hur intervjupersonen betett sig under 

själva intervjun, har inga markeringar gjorts för att kommentera detta, utan istället låg vikten 

på vad som hade sagts. Transkriberingen är indelad efter intervjuguidens teman och varje tema 

har markerats med aktuell tid från inspelningen. I citaten har ljud stakningar eller likande 

exkluderats men har i övrigt skrivits ut ordagrant och är därför talspråkliga.  
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4.5.2. Analys  

I nästa steg bearbetades materialet. Först lästes texterna igenom och markeringar gjordes i 

texten. Intressanta uttalanden markerades och stödord skrevs ned för att kategorisera 

samtalsämnena och vad som tagits upp. Till en början gjordes detta fritt och utan relation till 

Trudgills barriärer. Efter detta sorterades materialet utifrån de sex barriärerna från Trudgills 

teori. Målet med analysen var dock inte att materialet skulle matchas exakt med teorin utan 

Trudgills barriärer har använts som ett verktyg för att tolka intervjumaterialet. Det är möjligt 

att tolka och kategorisera vad intervjupersonerna har sagt på olika sätt och en diskussion kring 

slutgiltig indelning fortsätter i avslutande diskussionen (avsnitt 6).  

4.6. Avgränsningar  
Uppsatsen är på uppdrag av Lunds kommun (se Bilaga 3) och har därför enbart undersökt 

problematiken inom den egna kommunen. Kommuner som har andra förutsättningar kan därför 

komma att ha andra barriärer som huvudaspekter än de som framkommit just i Lund. Detta då 

barriärerna är allmänna och måste appliceras på varje unik fråga och situation. Att studera Lund 

är dock intressant då det ger en indikation på vilka områden som kan utgöra ett problem för 

andra kommuner och vilka perspektiv som bör lyftas vid likande granskningar.   

Uppsatsen har inte som syfte att komma fram till några generaliserande resultat, varken för hela 

Sverige, men inte heller för alla konstgräsaktörer i Lunds kommun. Detta innebär att resultaten 

av denna studie inte är någon fullständig sanning utan enbart talar för intervjupersonernas 

perspektiv. På så sätt förloras möjligheten att dra allmänna slutsatser. Istället ger studien en 

inblick i de barriärer som berör föreningarna och kommunanställda, och kan på ett djupt sätt 

skapa förståelse för varför barriärerna uppkommit och vilka kringliggande förutsättningar som 

påverkat arbetet med granulatspridningen i just Lund, något som blir svårare att uppnå med ett 

mer kvantitativt tillvägagångssätt. 

Uppsatsen utgår även enbart från två perspektiv, föreningar och tjänstepersoner, vilket döljer 

insikter från andra aktörer, till exempel ett politiskt perspektiv. Föreningslivet och 

tjänstepersoner står dock till stor del för den verklighetsnära och operativa verksamheten och 

har en stor möjlighet att peka på bristfälliga områden inom arbetet med granulatspridning.  

Antalet intervjuer går att ifrågasätta men inom ramarna för detta arbete har det ansetts rimligt. 

Bortfallet av en intervju påverkade omfånget men möjliggjorde istället för mer arbete med 

analys och vetenskaplig förankring i tidigare studier. Kritik går även rikta mot metoden i sig. 

Att använda intervjuer blir automatiskt en avgränsning eftersom den metoden enbart kan svara 
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på somliga frågor. Dock har intervjuer ansetts vara den bäst lämpade metoden för att svara på 

uppsatsens syfte och frågeställningar, och de perspektiv som faller utanför intervjumetodens 

omfång är, om än intressanta, inte i fokus i uppsatsen.  

Slutligen så kan mikroplastspridning även ske via andra delar av konstgräsplaner, så som 

förslitning av mattan i sig. Ytterligare ytor som kan sprida mikroplaster i kommunen är bland 

annat gjutna gummiytor vid idrotts- eller lekplatser (Krång et al., 2019).  Detta ryms inte inom 

omfånget på denna studie men bör undersökas.  
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5. Analys 
Följande avsnitt presenterar materialet från intervjuerna uppdelat efter barriärerna med 

genomgående diskussion i varje del samt en introducerande sektion. Dessutom avslutas 

analysen med en övergripande diskussion.  

5.1. Konstgräsets betydelse 
Trudgill (1990) poängterar tidigt i boken ” Barriers to a better environment: what stops us 

solving environmental problems” hur angreppssätt till en fråga spelar stor roll, att somliga 

lösningar enbart åtgärdar effekter medan andra tar sig an problemets orsak. I fallet med 

spridning av gummigranulat från konstgräs skulle en lösning kunna vara att helt enkelt ta bort 

samtliga konstgräsplaner. Då angrips orsaken till spridningen direkt. Men utifrån 

intervjumaterialet är det tydligt att frågan är mer komplex än så. 

Samtliga intervjupersoner var tydliga med vikten av att ha konstgräs och de var överens om de 

sociala fördelar som kommer med denna sorts planer. Rickard och Tony från Idrottsservice 

pratar om att kunna spela året om och den höga belastningen per plan vilket sysselsätter många, 

både inom föreningslivet men även andra individer och grupper. Rickard berättar att det finns 

många planer i kommunen som också används av personer som inte är föreningsbundna och att 

planerna på så sätt är öppna för väldigt många. Bosse och Stefan från LBK tar upp hur 

konstgräsplaner är nödvändiga för att deras verksamheter ska kunna fungera men också 

expandera och utvecklas;  

”Vi har svårt att vara utan konstgräset så länge det inte finns några alternativ. Så skulle jag 

vilja säga. Annars skulle vår verksamhet braka ihopa kan jag säga. Och det är inte annorlunda 

för de andra föreningarna här runt omkring, det är samma sak, det är likadant för allihop” 

(Bosse, LBK).  

Utifrån idrottens samhällsnytta (Riksidrottsförbundet, 2017b) och intervjupersonernas uttryckta 

behov av konstgräs är det därför viktigt att analysera på vilka sätt det går att arbeta med 

konstgräsplaner men samtidigt begränsa spridningen av gummigranulat.  
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5.2. Enighetsbarriären 

Att det existerar en situation med spridning av granulat utanför konstgräsplanerna var samtliga 

intervjupersoner eniga om, men huruvida situationen utgör ett problem och i vilken omfattning 

problematiken existerar, var de mer tveksamma kring.  

5.2.1. Oenighet  
Rickard från Idrottsservice, tog upp att spridningen ut i naturen är ett stort problem men lyfte 

även en tveksamhet kring omfattningen av problemet i relation till andra alternativ. Han lyfte 

problematiken med att exempelvis inte fylla på lika mycket granulat som rekommenderas, och 

att planerna i så fall kanske inte håller som beräknat, och istället måste hela planen rivas och 

byggas om, och han ifrågasatte vilket som egentligen är bäst för miljön.  

Bosse och Stefan från LBK lyfte också granulatfrågans betydelse i relation till andra miljöfrågor 

och menade att det finns många andra frågor som inte heller bör glömmas, så som drivmedel i 

traktorer och övriga maskiner, samt farliga ämnen som sprids från andra idrottsverksamheter.   

Även Tony från Idrottsservice var tveksam till vilken roll granulatspridningen spelar i den större 

mikroplast-frågan och såg egentligen inte konstgräsplanerna som ett omfattande problem för 

miljön. Istället lyfte Tony att en problematik han reagerat på var hur personer runtomkring 

reagerat negativt när de sett mycket granulat utanför planerna, men att det inte längre är något 

problem då de arbetar mer med att städa upp och det inte syns lika mycket nuförtiden.  

Trots att samtliga parter visade sig vara eniga om att granulat sprids utanför planerna så tyder 

deras blandade tveksamheter på att det ändå finns en del frågor att överkomma inom 

enighetsbarriären. Trudgill (1990) skriver att problem-osäkerhet ofta grundas i brist på bevis 

eller olika tolkningar av bevis. Osäkerheten kring hur mycket granulat som sprids från planerna 

visade sig vara en orsak till att intervjupersonerna var tveksamma till problematiken. När 

exempelvis Naturvårdsverket yrkar på att mängderna granulat som sprids är stora, nära på 

samma mängd som årligen fylls på, och att gummigranulat är den näst största källan till 

mikroplastutsläpp i Sverige (Naturvårdsverket, 2017), kan det kännas överdrivet när 

intervjupersonerna inte upplever att verkligheten stämmer överens med den bedömningen, 

speciellt när andra studier (Krång et al., 2019) lyfter just osäkerheten med dessa siffror.  

Trudgill (1990) menar att vikten av enighet är att det lägger en grund för gemensamma 

målsättningar och förtydligar behovet av lösningar. Att kartlägga på vilka sätt oenighet existerar 

är viktigt då det styr vilka metoder och insatser som krävs för att överkomma oenigheten. 
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5.2.2. Enighet inom organisationen 

Efter studiebesök om konstgräsplaner i både Sollentuna och Växjö, reflekterade Rickard över 

just enigheten inom den egna organisationen. Han nämnde att många olika delar inom 

kommunen samarbetar kring just denna fråga och att det är bra, vilket han ansåg inte hade varit 

lika bra i Sollentuna. Till exempel jobbar flera förvaltningar tillsammans med konstgräsfrågan 

i Lund, men han noterade också att de kunde lära av Växjö där samarbetet inom den egna 

arbetsgruppen varit högre och de anställda jobbat med att motivera varandra till att bli bättre 

inom just den här frågan. Även Bosse och Stefan tog upp hur de anser att föreningarna skulle 

kunna bli mer involverade i frågor om material och alternativ.  

För att nå enighet i frågan kan ett tydligare samarbete vara till hjälp då parterna tillsammans 

kommer fram till problemställningar och får en gemensam förståelse.  

5.3. Kunskapsbarriären 

5.3.1. Otillräcklig vetenskap 

Förståelsen för problematiken med att sprida mikroplaster var varierad och begränsad. Trots att 

både Rickard från Idrottsservice och Bosse från LBK uttalade sig om att det var dåligt att sprida 

mikroplaster i naturen så visade de ändå upp en del tveksamheter. Bosse lyfte tvetydigheten i 

forskningen och hur de inom föreningen inte känner sig säkra på vilka effekter exponering av 

mikroplaster egentligen har. Även Rickard var osäker kring varför det är ett problem att 

granulatet sprids. Tony från Idrottsservice förklarade att han inte är säker på vilka effekter 

mikroplastspridningen har på omgivningen och samtliga intervjupersoner ifrågasatte 

säkerheten kring mängderna granulat som sprids från planerna. Bosse tog bland annat upp hur 

han arbetar en del med fotbollsfrågor i Malmö och att de där har varit i kontakt med 

reningsverket och fått uppgifter om att mängderna granulat som nått reningsverket varit låga, 

vilket gjort honom ytterligare osäker i frågan.  

I ett flertal av de studier som gjorts kring mikroplaster (Choi et al., 2018; Ha & Yeo, 2018; 

Kärrman et al., 2016; Li et al., 2018; Magnusson et al., 2016) och konstgräsplaner (Krång et 

al., 2019) lyfts just problematiken kring osäkerheten i vetenskapen. Detta relaterar till hur 

Trudgill (1990) resonerar kring kunskapsbarriären där otillräcklig vetenskap skapar en barriär, 

och det som intervjupersonerna själva tog upp när det gäller både granulatspridning och effekter 

av mikroplastexponering. Andra har också lyft vetenskapens potentiella otillräcklighet, bland 

annat Lidskog och Sundqvist (2011) som skriver om skiftet från ett positivistiskt synsätt på 

vetenskap med fakta och rena sanningar. Istället lyfter de vikten av att se en frågas kontext och 
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komplexitet, samt ifrågasätter författarna om forskning överhuvudtaget kan uppnå ”ren” 

vetenskap (Lidskog & Sundqvist, 2011). Utifrån denna mer kritiska hållning till kunskap blir 

det ännu tydligare att otillräcklig kunskap utgör en barriär och vikten av omfattande forskning 

är viktigt för aktörer så som intervjupersonerna.     

Men Trudgill (1990) skriver också om spänningen mellan vetenskaplig forskning och behoven 

av underlag för miljömanagement och beslutsfattande. Fullt legitima forskningsslutsatser bildar 

inte alltid en bra grund för beslut. Trots att det finns en stor mängd forskning som på olika sätt 

visar mikroplasters effekter på sin omgivning, så är denna vetenskap inte alltid till hjälp för 

beslutsfattare så som Rickard från Idrottsservice eller Bosse från LBK att styra sina 

verksamheter. Trudgill (1990) menar att vetenskapen ofta är generell för att inkludera många 

perspektiv eller väldigt specifik för att nå djupa svar. Varken studier som visar hur marina 

organismer kan påverkas av mikroplast (Choi et al., 2018), eller rapporter om all mikroplast i 

världens hav (GESAMP, 2015) är särskilt relaterbara till Lunds kontext. På det viset menar 

Trudgill (1990) att utformningen och skalan på vetenskaplig forskning kan utgöra en barriär. 

Rickard nämner dock att han tycker det hade varit intressant att samarbeta med universitetet i 

Lund för att stoppa spridningen och utveckla vetenskapen. Detta skulle kunna bidra till vidare 

kunskap anpassad efter Lunds förhållanden.  

Samtliga intervjupersoner lyfte att de tror att stora delar av spridningen sker via spelare och 

aktiviteten på plan, ”alla som har hållit på med detta, dom har granulat hemma” säger Bosse 

(LBK) och tar även upp hur just spridning via spelare kan vara svår att kontrollera då den är så 

utspridd; ”det finns många ungdomar idag, dom cyklar ju hem, eller går hem eller någonting 

sånt, dom stampar ju av sig i hela kommunen” (Bosse, LBK). Just spridningen via spelare är 

svår att kvantifiera och mängderna framtagna i Krång et al. (2019) är baserade på grova 

antaganden. Detta är bland annat ett område där vidare forskning vore givande. 

5.3.2. Kommunikation  

Bosse lyfte kommunikationsproblematiken i att det kanske finns forskning men att den i så fall 

inte har nått ut till klubben. Trudgill (1990) menar att kommunikationsfrågan tenderar att vara 

en barriär då vetenskap ofta inte sprids i rätt forum för att nå de aktörer som behöver använda 

kunskapen. Det kan också handla om att frågorna är komplexa och svåra att kommunicera på 

ett begripligt sätt, och kommunikationsprocessen kan ta lång tid.  

Då frågan om mikroplaster och granulatspridning är komplex och kan vara svår att 

kommunicera går det också att diskutera vem som egentligen ska ha den här kunskapen. En 
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förståelse för miljöproblem är viktig för att skapa ekologiskt hållbara verksamheter och ta bra 

beslut, men miljöproblemen som är relevanta för fotboll och idrottsverksamheter överlag är 

många, och tjänstepersoner i kommunen eller anställda inom föreningsverksamheter kan inte 

förväntas ha omfattande kunskap inom samtliga områden. Bosse och Stefan ifrågasatte själva 

detta och ifall granulatspridningen är något som de ska ansvara för och förstå sig på. Rickard 

nämnde samarbetet inom kommunen i konstgräsfrågan och detta inkluderar bland annat 

tjänstepersoner som arbetar med miljöfrågor. Att nyttja dessa resurser för att ytterligare utbilda 

personal inom kommunen och även nå ut tydligare till föreningarna skulle kunna vara ett sätt 

att minska glappet mellan vetenskapen och verkligheten, samt att underlätta för samtliga aktörer 

att inneha relevant kunskap.  

Något som Rickard nämnde genomgående i sin intervju var vikten av att lära av andra och dela 

med sig av erfarenheter. Han berättade bland annat om två studiebesök han gjort i andra 

kommuner och ett samarbete med Naturvårdsverkets Beställargrupp som jobbar med 

konstgräsfrågor. Goda samarbeten kan även vara ett sätt att förbättra kommunikationen kring 

frågan.  

Efter studiebesöket i Växjö noterade Rickard även att Växjö var väldigt duktiga på att 

kommunicera ambitioner och idéer, vilket fick dem att låta väldigt bra. Trots det ansåg han att 

verkligenheten inte var mycket bättre eller sämre än i Lund, men han menade att 

kommunikationen var viktig för att engagera och att det kunde bli bättre i Lund.  

5.4. Tekniska barriären 

5.4.1. Tillgänglig teknik 

Intervjupersonerna presenterade ett flertal olika tekniska lösningar och innovationer som finns, 

både i Lunds kommun men även exempel från andra kommuner och förslag på nya idéer.  

Rickard från Idrottsservice berättade att de flesta av kommunens konstgräsplaner är anlagda på 

gamla grusplaner och har därför inte de bästa förutsättningarna runt omkring planerna för att 

kunna stoppa spridningen. Bland annat är det höga nät-staket precis runt planerna vilket 

försvårar snöhanteringen. Han berättar att det saknas angöringsytor på en majoritet av planerna, 

där vaktmästarna kan lämna snö efter plogning och där granulatet kan samlas upp efter att snön 

har smält, samt att det behövs sarger runt planerna, och att ambitionen är att bygga detta. Både 

Rickard och Tony berättar att de brukar lägga tillbaka snön på planerna efter användning så att 

snön smälter där och på så sätt även för tillbaka mycket av granulatet till planerna. Ytterligare 

metoder som de redan använder är skoborstar vid planerna och fällor i dagvattenbrunnarna, och 
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de underhåller planerna regelbundet genom att borsta och harva. Bosse och Stefan från LBK 

nämner dock att de tycker att uppsamlingsmöjligheterna för granulatet vid deras planer är 

begränsat och berättar dessutom att skoborstarna på många ställen saknas.  

Bosse och Stefan diskuterar hybridplaner som alternativ, där konstgräs används i kombination 

med naturgräs, samt visar de upp en sorts infill-fri konstgräs-typ som de är positiva till, och 

Stefan föreslår att de skulle kunna anlägga en plan med den infill-fria varianten någonstans 

inom deras befintliga verksamhet för att testa.   

Långsiktigt vill Rickard att de vid upphandling ska kunna ställa krav på att granulatet bland 

annat är 100 % nedbrytbart, organiskt och återanvändbart, men att det inte är det än. Han nämner 

dessutom ett företag som arbetar med att återvinna konstgräsplaner och att hans enhet vill sträva 

efter att inkludera efterarbetet som en viktig aspekt i deras planering och upphandling. Han 

berättar att många konstgräsplaner idag deponeras på väldigt ohållbara sätt.  

Rickard lyfter dessutom hur en bättre planering skulle kunna vara en lösning för att minska 

spridningen. Genom ett mer effektivt bokningssystem kan fler matcher läggas på färre antal 

planer och på det viset minska antalet planer som behöver plogas vid eventuellt snöfall. Han 

berättar också att de redan inte plogar somliga planer om aktiviteten där är för låg vid just det 

tillfället, exempelvis om det bara är en träning under hela dagen. ”Vi tittar i bokningssystemet, 

så är där en träning på en konstgräsplan så snöröjer vi inte den” (Rickard, Idrottsservice). 

Tony berättar dock hur mycket jobb det kan bli på helgerna för att ploga planerna i tid till alla 

matcher som ska spelas.  

I linje med Trudgills (1990) antagande om att tillgången till tekniska lösningar i sig sällan utgör 

ett problem, så visar den stora mängden tekniska lösningar och innovationer presenterade av 

intervjupersonerna att en brist på teknik inte utgör en avgörande barriär.  

5.4.2. Lämplighet 

Enligt Trudgill (1990) är lämpligheten av dessa lösningar viktig att analysera. Bland annat bör 

samtliga alternativ värderas i huruvida lösningen i fråga inte orsakar några nya miljöproblem. 

Rickard tog upp en tveksamhet kring just granulatspridningens miljöpåverkan i relation till 

andra aspekter, som att riva upp allt gammalt och bygga nytt vilket kräver energi och 

naturresurser, samt att kasta gammalt material på deponi.  

Utöver ekologisk lämplighet bör alternativ också utvärderas efter deras sociala lämplighet 

(Trudgill, 1990). Rickard är till exempel kritisk till det infill-fria alternativet och menar att 
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kvalitén är låg och inte duglig för större spelare därför att skaderisken blir för hög. Det fungerar 

enbart för yngre och mindre spelare och eftersom en majoritet av planerna i Lund behöver 

tillgodose en bredd av spelar-typer är det alltså inte ett alternativ anpassat efter Lunds sociala 

förutsättningar.  

Variation i kvalité är även något som Bosse och Stefan tog upp. Deras två konstgräsplaner har 

olika klassningar, och verksamheten är därför planerad utefter det. En plan är enbart för 

breddfotboll på brukskonstgräs, där sker främst träning och ungdomsverksamhet, och den andra 

planen har tävlingskonstgräs där seniorlagen främst spelar. Stefan berättar att många är nöjda 

med kvalitén på tävlingsgräset men Bosse tar även upp begränsningen med att belasta just det 

bättre konstgräset och att nyttjandet där är lägre.  

Även organiskt material är ett alternativ som behöver utvärderas i hur lämpligt det är i Lunds 

kommun då det inte är kompatibelt med kallt klimat vilket kan bli problematiskt i Norden. Men 

Rickard lyfter däremot problematiken med att anpassa samtliga planer efter de få snö-dagar 

som uppkommer i södra Sverige. Även det är en fråga där lämplighet spelar in och bör värderas.   

Rutinerna för påfyllnad av granulat varierar en del. Rickard berättar hur de vissa år fyller på 

mer än andra, och Tony förklarar att det även skiljer sig en hel del mellan planerna. Han berättar 

att det inte är lönt att fylla på de mer slitna planerna. Där har gräset i många fall lagt sig ner, 

vilket sedan är omöjligt att åtgärda. Att fylla på granulat på de planerna är därför onödigt för 

det kan inte etablera sig i mattan längre. Rickard nämner utöver detta att istället för att fylla på 

så försöker de arbeta med granulatet som redan finns på planerna genom att harva och 

underhålla planerna. Även Bosse och Stefan lyfter att påfyllnaden på en av deras planer är låg, 

men är mer kritiska till den låga påfyllnaden.  

Det blir tydligt att tekniska innovationer måste utvärderas och bedömas på lokal nivå för att se 

vad som är lämpligt i varje unikt fall, både ur ett ekologiskt och socialt perspektiv. Många 

faktorer spelar in och ingen universell lösning finns. Trudgills teori (1990) går därmed i linje 

med en studie där det har kartlagts olika åtgärder i ett flertal kommuner i Sverige, och där deras 

sammanställning visar en stor variation av lösningar (Krång et al., 2019).  

5.5. Ekonomisk barriär 
Den ekonomiska barriären var betydande för intervjupersonerna och det handlade främst om 

kostnader för insatser och arbetskraft, men det berörde också på vilka sätt ekonomiska 

styrmedel används och vem som står för kostnaderna.  
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5.5.1. Kostnader  

En barriär som samtliga intervjupersoner uttryckte stor frustration kring var de stora 

kostnaderna gällande frågan. Bosse och Stefan från LBK tog upp problematiken med att sköta 

en ideell verksamhet och hur de inte kan ha tillräckligt många anställda för att fokusera på 

frågor som granulatspridning.  

”Det som är klubbarnas bekymmer är ju att vi har en väldigt liten organisation och det beror 

ju på att, fortfarande är ju både de statliga och de kommunala bidragen så låga så man har 

inte råd att ha så mycket personal, och ju mindre personalresurser vi har, ju mindre kan man 

också jobba med de frågorna som ligger utanför din kärnverksamhet, eller i alla fall inte ta ett 

totalansvar, för det går inte” (Bosse, LBK) 

Rickard från Idrottsservice tar upp att en stor anledning till att många idrotter har utökat sina 

säsonger till året runt, och därmed ökat belastningen och behovet av planer och hallar, är att 

föreningarna ska få mer intäkter i form av lokala aktivitetsstöd (LOK-stöd).  

Rickard tar också upp ekonomi som en viktig förutsättning för honom för att kunna begränsa 

spridningen av granulat från planerna.  Han menar att han behöver ungefär 3-5 miljoner kronor 

för att genomföra de insatser som hans enhet anser skulle behövas och berättar även om vilka 

summor som kommunen spenderar på att anlägga och underhålla konstgräsplanerna, samt 

pengarna som läggs på allt nytt granulat.  

Tony från Idrottsservice lyfter vikten av att spendera pengarna rätt. Han tycker att om 

kommunen ska lägga stora summor pengar på olika åtgärder så är det viktigt att välja rätt 

alternativ och det som ger bäst effekt. Tony berättar även hur de enbart är 2-3 personer som 

jobbar med att sköta majoriteten av planerna och att tiden inte alltid räcker till för allt underhåll 

då planerna kräver mycket skötsel. Att det är tidskrävande är en av de stora nackdelarna han tar 

upp. Rickard menar att en förutsättning för honom som chef att i sin tur ge sina anställda rätt 

förutsättningar, är att ha tillgång till en bättre budget. ”… då måste vi ha rätt förutsättningar, 

för mig är en förutsättning ekonomi” (Rickard, Idrottsservice).  

5.5.2. Vem betalar? 

Utöver frågan kring vilka pengar som finns eller inte att spendera på lösningar, så är en viktig 

aspekt som Trudgill (1990) skriver om just vem som ska betala. Bosse och Stefan tycker att 

ansvaret för spridningsfrågan bör ligga på kommunen då det är den som äger planerna, vilket 

även inkluderar kostnaderna för åtgärder. Detta kan liknas med förorenaren betalar-principen 

(the Polluter Pays Principle) som Trudgill (1990) tar upp. Dock handlar det i detta fall endast 
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om att betala för åtgärder för att motverka problemet och inte om att betala något för eventuella 

framtida effekter och problem. Men det går också att diskutera huruvida aktörer som nyttjar 

planerna bör betala eller stå till svars för den påverkan de bidrar med.  

Trudgill (1990) skriver om hur det går att använda ekonomiska incitament för att styra mot mer 

miljövänliga alternativ. I Lunds kommun finns en värdegrund som underlag för de bidrag som 

delas ut till föreningar (Lunds kommun, 2018c). I värdegrunden tas bland annat miljöfrågor 

upp och ett krav på att verksamheterna utifrån sina förutsättningar ska arbeta för ekologisk 

hållbarhet. Bosse och Stefan anser dock inte att de har krav på sig från kommunen i 

granulatfrågan, vilket tyder på att det finns utrymme för striktare kontroll av att värdegrunden 

uppfylls, samt eventuellt en tuffare värdegrundsformulering i sig. Men om krav ska ställas bör 

även goda förutsättningar ges för att uppnå kraven.  

5.5.3. Värdering 

Trudgill (1990) skriver dessutom om vikten av att lyfta andra vinster som finns med att lösa 

miljöproblem. För trots att det finns kortsiktig ekonomisk vinning, i form av minskade utgifter, 

i att minska mängden granulatpåfyllnad, så är andra ekonomiska vinster ofta mer abstrakta och 

långsiktiga. Att se de framtida kostnaderna i frågan kan därför vara svårt då de konkreta 

effekterna av mikroplastspridning inte ännu är fullt synliga, och inte alltid enkelt 

sammankopplade till granulatspridningen. På samma sätt lyfte Stefan det sociala värdet som 

deras förening bidrar med i form av sysselsättning och engagemang för unga, vilket också bör 

värderas likt ekologiska samhällsvinster.  

5.6. Social barriär 

Trudgills (1990) sociala barriär rör vid en variation av frågor och han skriver bland annat att 

den sociala barriären behandlar makt, rådande normer, sociala strukturer och attityder till 

miljöfrågor. Rickard från Idrottsservice lyfter hur saker tar tid och säger att; ”allting vi gör är 

ju ett förändringsarbete och förändringar är väl av människans natur att det är man emot” 

(Rickard, Idrottsservice). Ett tema som dök upp i intervjuerna gällande barriären var frågan om 

ansvar och samarbete. 

5.6.1. Ansvar och samarbete 

Intervjupersonerna hade blandade åsikter kring vem som har ansvar och hur mycket ansvar de 

själva hade i frågan. Bosse och Stefan från LBK var tydliga med att de tyckte att ansvaret ligger 

hos kommunen. Då deras förening endast hyr planerna från kommunen och är en ideell förening 

menade de att det inte går att lägga ansvaret på dem. Men trots att Bosse och Stefan anser att 
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föreningslivet inte ska ha en ansvarsroll så menar de att de ändå kan vara med och bidra. 

Exempelvis skulle de gärna vilja vara med i diskussionen och processen av att arbeta fram de 

nya planerna och delta i studiebesök, där de kan bidra men sina unika och omfattande 

fotbollskunskaper.  

”Sen kan jag tycka i debatten att när, jag vet inte om vem som åker iväg och tittar på dom här 

planerna med olika sorters sockerrör eller kork eller vad nu, jag tycker att man nästan ska 

bjuda in föreningen här vill ni, har ni möjlighet att åka med? För vi har ändå en oerhörd 

kunskap här inne om hur en boll ska studsa, hur en, man kan åka dit och titta men sen blir det 

regn och väta och du vet allting sånt härt, så att jag tror att man skulle kunna fråga oss mycket, 

mycket mer än vad man gör generellt” (Stefan, LBK).  

Bosse jämförde även dialogen mellan klubbar och kommun med hur det ser ut i Malmö och 

menar på att han där är mer inkluderad. Rickard ansåg att det sker dialog med klubbarna, bland 

annat genom FALK, Fotbollsalliansen i Lunds kommun, där han ibland träffar alla ordförande 

i kommunen. Han poängterar dock att besluten fortfarande behöver göras av kommunen; ”sen 

är det någonstans vi som tar besluten ändå, ja annars hade vi fått ha föreningsdrivna 

idrottsplatser” (Rickard, Idrottsservice). Rickard lyfter också vikten av ett samarbete med 

klubbarna då det finns många delar där föreningarna behövs;   

”för det handlar inte bara om att sätta ut en skoborste, för vilken väg tar spelaren till och från 

plan? Och där pratar jag med fotbollsklubbarna att det vet ni (…) vi kan åka ut och sätta 

skoborstarna men ni får sätta dom på rätt ställen” (Rickard, Idrottsservice) 

Rickard berättar dessutom att han försöker arbeta inkluderande med sina anställda genom att 

bland annat samarbeta med dem i framställningen av åtgärds- och handlingsplaner.  

”Jag tycker det är jätteviktigt (…) att jag sitter inte och gör en handlingsplan och åtgärdsplan 

utan det gör jag tillsammans med dom som utför det, då blir det lättare att det blir utfört också” 

(…) ”för annars kan jag tycka, sitta och hitta på kloka saker, sen är det ingen som gör det ändå, 

göra en handlingsplan så sätter jag den här i röran och sen är den där, när det kommer ett 

studiebesök så visar jag den men det är inte det som händer där ute, då är det där ute som är 

det viktiga” (Rickard, Idrottsservice) 
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5.7. Politiska barriären 

5.7.1. Politiska beslut 

Trudgill (1990) skriver att politiken kan utgöra en barriär då den ofta är kortsiktig och de 

politiska vinningarna inte kan hämtas ut därför att miljöfrågorna är abstrakta och resultaten 

långsiktiga. Men gällande konstgräsfrågan i Lunds kommun så har ett politiskt beslut faktiskt 

tagits. Rickard tar upp LundaKem och beslutet i kommunfullmäktige kring att inte anlägga nya 

konstgräsplaner med gummigranulat i kommunen.  

Han förklarade hur beslutet är komplext och aningen svårtolkat. Rickard från Idrottsservice 

tolkar det som att de får lov att anlägga en ny plan såvida den inte använder sig av 

gummigranulat. Alltså skulle en plan utan granulat eller med ett miljövänligt alternativ vara 

tillåtet. Samtidigt får de lov att fylla på granulat och laga de befintliga planerna men inte byta 

ut gamla planer mot nya med gummigranulat. Rickard menar att detta blir svårt när det inte 

finns alternativ utan gummigranulat som anses vara bra nog.  

”Jag vet inte riktigt vad jag tycker (…) det är inte lätt för någon (…) vi måste förstå varandras 

yrkesroller” (Rickard, Idrottsservice).  

Att inte få anlägga nya planer med gummigranulat kan resultera i att gamla planer inte alls byts 

ut, då bättre alternativ inte anses finnas. Detta kan leda till skador, som Bosse och Stefan fårn 

LBK vittnar om, men också att beslut om åtgärder skjuts upp och att spridningen fortgår. Trots 

att politisk inaktivitet kan vara en barriär som Trudgill (1990) skriver, så betyder det alltså inte 

att politiska beslut menade att främja miljön automatiskt resulterar i enbart lösningar.   

Det går även att titta på politiska beslut på andra nivåer, så som exempelvis de svenska 

miljömålen och FN:s globala mål. Dessa beslut tyder ytterligare på att mikroplastfrågan faktiskt 

är prioriterad i Sverige och att den politiska barriären inte nödvändigtvis behöver utgöra ett 

större hinder inom just konstgräsfrågan.  

5.7.2. Inflytande  

Även Tony från Idrottsservice tar upp politikens roll i frågan. Han menar att han som 

vaktmästare inte har samma makt och inflytande att ställa krav på till exempel föreningar att 

göra vissa insatser, och att det hade varit givande för honom att få stöd från politiskt håll med 

somliga beslut. Han tycker också att det behövs mer vilja uppifrån att lägga de pengar som 

krävs på granulat-frågan. Bosse och Stefan lyfter dessutom hur politisk makt märks av i 

verksamheternas vardag, så som exempelvis beslutet att inte anlägga nya planer med 

gummigranulat.  
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Ofta kan politiska beslut, när de väl är gjorda, vara stora och abstrakta, låta väldigt bra men inte 

alltid konkret ta på verkligheten. Det blir därför tydligt att om ambitiösa beslut ska göras, så 

som både internationella och nationella miljömål men också lokalt så som LundaKem, så 

behöver politiker följa upp med beslut som möjliggör för de operativa verksamheterna att möta 

kraven från dessa mål. Ska exempelvis tuffa beslut tas i LundaKem om att inte anlägga 

konstgräsplaner med gummigranulat, behövs förutsättningar för att hitta andra lösningar.  

5.8. En ytterligare barriär? 
Som tidigare nämnts är kategoriseringen av materialet utifrån Trudgills (1990) barriärer inte 

given och andra bedömningar än de som gjorts är möjliga. Dock är inte kategoriseringen i sig 

målet utan det är enbart ett verktyg för förståelse och analys.  

Trudgill (1990) liksom studien av Richards et.al. (2012), öppnar upp för att identifiera fler än 

de barriärer som lyfts i boken, men då barriärerna är breda och innefattar många aspekter, kan 

det mesta på något sätt kategoriseras under dessa. Det går dock att ifrågasätta vad som 

osynliggörs genom att utgå från breda kategorier och ifall viktiga perspektiv då går förlorade.  

Utifrån insamlat material skulle exempelvis planering kunna utgöra en del i en potentiell 

administrativ eller organisatorisk barriär och inte tillhöra den tekniska. Även frågor kring 

samarbete som annars här lyfts i den sociala barriären, skulle kunna tillhöra denna ytterligare 

barriär, samt enighet inom organisationen som istället lyfts under enighetsbarriären.  

Genom att utgå ifrån en egen barriär skulle eventuellt ytterligare aspekter kunna framkomma 

tydligare. En administrativ eller organisatorisk barriär skulle kunna innefatta aspekter så som 

planering och samarbete, men också andra svårigheter i form av ledarskap, gruppdynamik, 

konflikter, arbetsstruktur, strategier och så vidare. Inom denna kontext skulle sådana teman 

kunna ta en större roll och på så vis bidra till en djupare analys. En artikel av Berkhout (2012) 

tar upp hur olika organisationsstruktur kan påverka hur organisationer klimatanpassar, och 

texten relaterar starkt till hur organisationsstruktur kan vara en barriär och på olika sätt påverka 

vilka åtgärder som görs och vilka initiativ som tas (Berkhout, 2012).  

Det går till viss del att argumentera för att detta perspektiv är nära besläktat med Trudgills 

sociala barriär men samtidigt skiljer sig kategorierna åt då detta snarare handlar om hur den 

enskilda organisationen agerar, medan Trudgills (1990) sociala barriär istället berör normer, 

makt och samhällsstruktur.  
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6. Avslutande diskussion och slutsatser  
Frågan om granulatspridning från konstgräsplaner är komplex och utifrån insamlat material går 

det att diskutera huruvida någon barriär faktiskt är överkommen. Den politiska barriären är det 

område där mycket tyder på att frågan går framåt. Det politiska beslutet om gummigranulat i 

LundaKem tyder på att mikroplastfrågan är viktig och att politikerna ser vinning i att jobba med 

ämnet. Det går även att se politiskt engagemang på nationell och internationell nivå i form av 

både de svenska miljömålen och FNs Agenda 2030 med de Globala målen. Att just den politiska 

barriären delvis kan ses som överkommen visar även på hur Trudgills barriärer inte strikt måste 

fungera i den traditionella ordning han presenterar i boken, utan att barriärerna är mer fria. Men 

problematiken som lyfts i intervjuerna visar också att politiska beslut behöver förankras i 

verkligheten för att inte i sig bli hinder för verksamheterna.  

Ytterligare aspekter som visar på att barriärerna är sammankopplade, är att intervjupersonernas 

oenighet och problem-förnekelse till stor del grundas i otillräcklig vetenskap och dålig 

kommunikation av kunskap, vilket är huvudsteg i kunskapsbarriären. Även den tekniska 

barriären går till viss del att kategorisera som överkommen. Kommunen har färdiga planer för 

vad de vill göra, de vill bygga angöringsytor och sarger, och en variation av andra tekniska 

alternativ finns att tillgå. Det största hindret för att genomföra dessa lösningar är istället att den 

ekologiska och sociala lämpligheten måste utvärderas utifrån Lunds kontext, och alternativen 

behöver förankras i den ekonomiska barriären, en barriär som intervjupersonerna pekade ut som 

avgörande. Den sociala barriären bildar ett hinder, men bör kunna överkommas genom dialog 

och samarbete. Då samtliga intervjupersoner var öppna för att dela med sig av erfarenheter och 

villiga att lära från varandra så bör den sociala barriären inte vara svår att överkomma. Trudgill 

(1990) menar att beteendeförändring, utbildning och att relatera problemen till personliga 

intressen, är viktiga aspekter för att överkomma den sociala barriären.  

Intervjupersonerna berörde många områden där problematiken med granulatspridning lyftes 

och samtliga slutsatser som gått att härleda utifrån Trudgills (1990) barriärer är följande;  

- Samtliga intervjupersoner ansåg att konstgräs är viktigt för deras verksamheter  

- Samtliga intervjupersoner var eniga om att det finns en situation med granulatspridning 

men det fanns tveksamheter kring problemställningen och omfattningen av problemet 

- Tveksamheten i frågan grundades främst i osäker kunskap samt att befintlig kunskap 

inte kommuniceras ut bra nog  
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- Intervjupersonerna presenterade en stor mängd tekniska lösningar som finns att tillgå 

men alternativen bör utvärderas i fråga om ekologisk och social lämplighet   

- Samtliga intervjupersoner såg ekonomi som en avgörande barriär och det finns potential 

att nyttja ekonomiska incitament mer för att påverka verksamheterna 

- Frågan om ansvar för granulatspridningen bör specificeras men intervjupersonerna 

tryckte även på vikten av samarbete och visade en öppenhet för att dela med sig av 

erfarenheter och kunskap 

- Det uttrycktes behov av tydliga riktlinjer från beslutsfattare som stöd för den operativa 

verksamheten gällande hanteringen av konstgräsplaner 

- Intervjupersonerna lyfte aspekter så som planering och samarbete vilket skulle kunna 

kategoriseras utanför Trudgills (1990) barriärer. 

Sammanfattningsvis går det att peka på tre barriärer som framstod som de viktigaste och där 

ytterligare insatser krävs för att bidra till minskad spridning av gummigranulat. Först och främst 

visade sig kunskapsbarriären vara starkt närvarande, både gällande befintlig kunskap och hur 

denna kommuniceras ut. Ekonomi lyftes dessutom som en betydande barriär och då främst 

gällande höga kostnader för åtgärder och rimliga prioriteringar inom ideella föreningar. Den 

sociala barriären kan även kategoriseras som betydande då det finns utrymme att utveckla 

samarbeten mellan olika aktörer i frågan men dessutom specificera vem som har huvudansvaret.  

Slutligen kan fokus lyftas från den unika kontexten i Lunds kommun och landa i ett större 

perspektiv. Trots att studien gett ett kvalitativt resultat som enbart talar för intervjupersonernas 

egna uppfattningar, så går det att dra generella lärdomar. Att utgå från Trudgills (1990) teori 

om barriärer för miljöarbete gav ett bra stöd för analysen och visar på ett flertal av de perspektiv 

som bör analyseras vid den här sortens frågor. Samtidigt har denna studie också visat på vikten 

av att se förbi teoretiska ramverk och lägga fokus på de unika upplevelserna som kan röra sig 

mellan och förbi fasta teorier. Det är tydligt att det behövs mer forskning, både gällande 

mikroplaster i allmänhet och konstgräs i synnerhet. Dessutom behövs det mer kunskap kring 

hur verksamheter och aktörer runtomkring konstgräsplanerna agerar och analys ur flera olika 

perspektiv. Studien visar därför att problematiker så som konstgräsfrågan är viktiga att 

analysera på lokal nivå och att varje kommun behöver ställa sig frågan; platsar plasten på plan?    
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8. Bilagor 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide – förening 

- Introducerande frågor 
- Namn  
- Roll inom föreningen 
- Fotbollserfarenheter 
- Generellt konstgräs  
- Hur många konstgräsplaner har ni verksamheter på?  
- Hur länge har ni spelat på konstgräs?  
- Vad tycker du om att ni spelar på konstgräs? 

o Fördelar?  
o Nackdelar? 
o Har du alltid tyckt samma?  

- Granulat  
- Märker ni inom föreningen av att granulatet tenderar att lämna planerna? 
- Vilka vägar ha du lagt märke till?  

o Omklädningsrum, med spelare, maskiner, snöröjning etc.  
- Rutiner 
- Har ni rutiner för att begränsa spridningen? Vilka? 
- Följer ni dem bra?  

Tycker du att rutinerna är tillräckliga?  
o Gör de skillnad?  

- Vilken sorts utrustning finns vid era planer för att begränsa spridningen?  
- Problematik 
- Tycker du det är ett problem att granulatet sprids? Varför? 

o Ekonomi, miljö, irriterande..?  
o Vet du varför det är dåligt? 
o Hur viktig tycker du den här frågan är? Vilka andra frågor? 

- Har du någon aning om hur mycket pengar kommunen lägger på nytt granulat varje år? 
o R-EPDM: 7000 kr/ton, kommunen räknar på att 1,3 ton/plan/år fylls på 
o 77 000 kr för 11 planer 

- Har du någon uppfattning om hur mycket granulat som sprids i Sverige? 
o 1640-2460 ton fylls på årligen, inte samma som spridningen men en indikator  

- Vad tänker du när du hör de här siffrorna? 
- Stöd och krav 
- Får ni någon guidning i att ni bör jobba med denna fråga? Från vem?  
- Får ni någon information om mikroplaster från kommunen eller fotbollsförbundet?  
- Får ni någon annan form av stöd från kommun/förbund? 
- Har ni några krav från kommunen/förbundet?  

o Värdegrunden? LundaEko? LundaKem? Miljömål? Agenda 2030? 
o Hur? 

- Pratar ni något om detta inom föreningarna? Med tränare, föräldrar, spelare, styrelse?  
- Vilken respons får ni från föräldrar och spelare? 
- Förbättring 
- Vad tycker du att ni skulle kunna bli bättre på? 
- Var anser du att det eventuellt behövs mer insatser/hjälp? Saknas något?  
- Avslutning  
- Har du någon avslutande kommentar? Något du vill tillägga?   
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide – kommun 

- Introducerande frågor 
- Namn  
- Roll inom kommunen 
- Generellt konstgräs  
- Hur många konstgräsplaner har kommunen?  
- Hur länge har ni haft konstgräs?  
- Vad tycker du om att ni har konstgräs? 

o Fördelar?  
o Nackdelar? 
o Har du alltid tyckt samma? 

- Granulat  
- Är detta en uppmärksammad fråga inom er enhet? 
- Vilka aspekter brukar ni prata om? Problembeskrivning…  

o T.ex. var det sprids, omklädningsrum, med spelare, maskiner, snöröjning etc.  
- Rutiner 
- Hur jobbar ni? Har ni rutiner för att begränsa spridningen? Vilka? 
- Följer ni dem bra?  

Tycker du att rutinerna är tillräckliga?  
o Gör de skillnad?  

- Vilken sorts utrustning finns vid planerna för att begränsa spridningen?  
- Andra idéer för att arbete med frågan? 
- Problematik 
- Tycker du det är ett problem att granulatet sprids? Varför? 

o Ekonomi, miljö, irriterande..?  
o Vet du varför det är dåligt? 
o Hur viktig tycker du den här frågan är? Vilka andra frågor? 

- Hur mycket pengar lägger kommunen på nytt granulat varje år? 
o R-EPDM: 7000 kr/ton, kommunen räknar på att 1,3 ton/plan/år fylls på 

§ Stämmer dessa uppgifter? Stämmer det med R-EPDM? 
o 77 000 kr för 11 planer 

- Har du någon uppfattning om hur mycket granulat som sprids i Sverige? 
o 1640-2460 ton fylls på årligen, inte samma som spridningen men en indikator  

- Vad tänker du när du hör de här siffrorna? 
- Vad kostar det att laga planerna?  
- Vilka ”scheman” har man för påfyllning och lagning osv?  
- Stöd och krav 
- Får ni någon guidning i att ni bör jobba med denna fråga? Från vem?  
- Erbjuder ni någon information om mikroplaster och granulat till föreningarna? 
- Får och/eller ger ni någon annan form av stöd? 
- Vilka krav sätter ni på föreningarna?  

o Värdegrunden? LundaEko? LundaKem? Miljömål? Agenda 2030? Hur? Uppföljning? 
- Vilka krav sätter ni på försäljarna? 
- Pratar ni om granulatfrågan inom enheten?  
- Vilken respons får ni från övriga tjänstepersoner, chefer, annan personal och föreningarna?  
- Hur är responsen och intrycket från politikerna och nämnden? 
- Förbättring 
- Vad tycker du att ni skulle kunna bli bättre på? 
- Var anser du att det eventuellt behövs mer insatser/hjälp? Saknas något?  
- Avslutning  
- Har du någon avslutande kommentar? Något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 
 

Uppdragsuppsats 

Denna uppsats är skriven på uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun.  

Uppdraget har varit löst formulerat och syftat till att jag som student ska undersöka 
problematiken med mikroplastspridning från konstgräsplanerna i kommunen på valfritt sett. 
Detta resulterade i uppsatsens syfte och resultat. Tidsramarna för arbetet har varit de samma 
som för examensarbetet, med start den 25/2 och slutgiltig inlämning den 29/5.  

Uppdragsgivare från Lunds kommun var Mira Norrsell 

Handledare har varit Johan Hedrén  

Kursansvarig är Sofie Storbjörk  

 

 


