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Förord 
Detta är en komprimerad rapport-version av examensarbetet ”Platsar plasten på plan? En 

kvalitativ studie av problematiken med att minska spridningen av gummigranulat från 

konstgräsplaner i Lunds kommun” av Lisa Katla Stellansdottir (2019) vid Linköpings universitet 

på uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun. Rapporten innehåller främst 

syfte, bakgrund och resultat. För djupare information kring definitioner, teori, metod och 

analys bör examensarbetet läsas i sin helhet, vilket går att hitta i DiVA portal (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet).  

 

Ett stort tack riktas till kultur- och fritidsförvaltningen för uppsats-uppdraget och tack till 

miljösamordnare Mira Norrsell för stöttning genom arbetet. Dessutom riktas ett stort tack till 

samtliga inblandade lärare vid Linköpings universitet som bidragit till det slutgiltiga resultatet 

och intervjupersonerna som gjort uppsatsen möjlig! Tack!  

 

Lisa Katla Stellansdottir 

Norrköping, 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 

politik.  

 

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, både gällande mikroplaster i allmänhet 

och konstgräs i synnerhet.  

 

 

 

  



Rapportens syfte 
Kunskapsläget kring effekter av mikroplastexponering är ett begränsat forskningsområde 

(Naturvårdsverket, 2017) och det råder dessutom osäkerheter kring mikroplastspridningen 

inom 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 har syftet med denna rapport varit 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 utgick studien 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? 

 

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 och dessutom konstgräsets betydelse för social 

hållbarhet i Sverige.  

 

Definition av plast  

Den här rapporten utgår från 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). 

Den breda definitionen är relevant för rapporten då det inkluderar fyllnadsmaterial till 

konstgräsplaner gjort av gummi samt sammanfaller med hur begreppet generellt används 

internationellt (Naturvårdsverket, 2017).  



Storlek av mikroplast 

Det finns ännu ingen vetenskapligt vedertagen definition om mikroplasters storlek, men den 

övre gränsen tenderar att ligga på 5 mm i flera studier (Krång et al., 2019; Naturvårdsverket, 

2017) och därför syftar begreppet mikroplast här till samtliga plast-partiklar mindre än 5 mm.  

 

Problematik med mikroplast 

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) skriver om 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 beteende hos testade marina organismer samt genetiska förändringar 

(Choi et al., 2018), och mikroplaster kan även sprida invasiva arter till nya miljöer om de färdas 

långa vägar (Kärrman et al., 2016).   

 

 

 

 

 

 



Konstgräs 

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. 

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.   

 

Spridning 

Varje år fylls de 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, 

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).  

 

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).  

 

Social hållbarhet 

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. Konstgräsplaner har även ekonomiska fördelar då 

nyttjandet av varje plan kan vara så högt (Lundborg, 2014). 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. Att sluta använda konstgräs är därför ingen enkel lösning ur ett mångsidigt perspektiv.  

 

 

 



Teori och metod 
Studien har utgått från en Stephen Trudgills teori om barriärer inom miljöarbete där 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). 

Teorin är generell men omfattande, samt applicerbar på en variation av miljöfrågor och har i 

denna studie 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.  

 

Metoden för studien har varit kvalitativa intervjuer med aktörer inom kommunen och 

föreningslivet som arbetar med frågor som rör konstgräsplanerna. Intervjupersonerna var 

följande;  

 

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

Bosse är sportchef 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.   



Resultat 
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 och 

tryckte på vikten av konstgräsplaner för att kunna tillgodose alla som vill spela fotboll. 

- Intervjupersonerna var eniga om att det finns en situation där granulat sprids av 

planerna men det fanns tveksamheter kring problemställningen och omfattningen av 

problemet. De lyfte frågor så som konstgräsets roll inom mikroplastfrågan i stort samt 

mikroplastspridning i relation till andra miljöfrågor. 

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

inte kommuniceras ut bra nog. Intervjupersonerna var osäkra kring bland annat 

mikroplastens effekter samt vilka mängder granulat som faktiskt sprids av planerna. 

Kommunikationsfrågor som berördes var dels informationsspridning från forskning 

och studier till operativ nivå, samt inom och mellan kommuner och andra aktörer för 

att dela med sig av erfarenheter.  

- Intervjupersonerna presenterade en stor mängd tekniska lösningar som finns att tillgå, 

bland annat anläggning av sarger och angöringsytor samt rutiner för underhåll och 

snöröjning. Men utifrån Trudgills (1990) teori bör alternativen utvärderas i fråga om 

ekologisk och social lämplighet på lokal nivå då varje alternativ inte nödvändigtvis är 

lämpliga i varje kontext.  

- Samtliga intervjupersoner såg ekonomi som en avgörande barriär då många lösningar 

är kostsamma. Dessutom lyftes problematiken för ideella föreningar att arbeta med 

frågor utanför deras kärnverksamheter. Det finns dock potential att nyttja ekonomiska 

incitament mer för att påverka verksamheterna i en positiv riktning, bland annat 

genom bidragsgivning. Men om krav ska ställas bör även goda förutsättningar ges för 

att uppnå kraven.  

- 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, vilket bör utnyttjas ytterligare.  

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

verksamheten gällande hanteringen av konstgräsplaner. Detta skulle innebära större 

mandat för anställda på operativ nivå att ställa krav och införa tuffare insatser. 

Dessutom diskuterades politiska beslut och hur det finns politiskt initiativ i frågan, på 

både lokal, nationell och internationell nivå.  Dock visar intervjuerna också att politiska 

beslut behöver förankras i verkligheten för att inte i sig bli hinder för verksamheterna. 

 



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. 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?   

 

 

  



Referenser 

Berkhout, F. (2012). Adaptation to climate change by organizations. WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-
CLIMATE CHANGE. https://doi.org/10.1002/wcc.154 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (Upplaga 3). Stockholm: Liber. Retrieved from 
https://login.e.bibl.liu.se/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,u
id&db=cat00115a&AN=lkp.945831&lang=sv&site=eds-live&scope=site 

Choi, J. S., Jung, Y.-J., Hong, N.-H., Hong, S. H., & Park, J.-W. (2018). Toxicological effects of irregularly shaped and 
spherical microplastics in a marine teleost, the sheepshead minnow (Cyprinodon variegatus). MARINE 
POLLUTION BULLETIN. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.02.039 

Crawford, C. B. (2016). Microplastic pollutants. Elsevier. Retrieved from 
https://login.e.bibl.liu.se/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,u
id&db=cat00115a&AN=lkp.914964&lang=sv&site=eds-live&scope=site 

GESAMP. (2015). SOURCES, FATE AND EFFECTS OF MICROPLASTICS IN THE MARINE ENVIRONMENT: A GLOBAL 
ASSESSMENT. London. Retrieved from http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-
status/descriptor-10/pdf/GESAMP_microplastics full study.pdf 

globalamalen.se. (n.d.). GLOBALA MÅLEN - För hållbar utveckling. Retrieved April 22, 2019, from 
https://www.globalamalen.se/ 

Ha, J., & Yeo, M.-K. (2018). The environmental effects of microplastics on aquatic ecosystems. MOLECULAR & 
CELLULAR TOXICOLOGY, 14(4), 353–359. https://doi.org/10.1007/s13273-018-0039-8 

Haw, L. C., Zaky, M. F., & Salleh, E. (2008). Assessment of Non-Technical Barriers for Widespread Adoption of 
Building Integrated Photovoltaic System (BIPV) in Malaysian Urban Residential Sector. Retrieved from 
https://login.e.bibl.liu.se/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,u
id&db=edsbas&AN=edsbas.869525D8&lang=sv&site=eds-live&scope=site 

Justesen, L., & Mik-Meyer, N. (2011). Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik. (1. uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. Retrieved from 
https://login.e.bibl.liu.se/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,u
id&db=cat00115a&AN=lkp.618449&lang=sv&site=eds-live&scope=site 

Krång, A.-S., Olshammar, M., Edlund, D., Hållén, J., Stenfors, E., & Winberg von Friesen, L. (2019). Nr C359 
Sammanställning av kunskap och åtgärdsförslag för att minska spridning av mikroplast från 
konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för idrott och lek På uppdrag av: Naturvårdsverket. 
Retrieved from www.ivl.se 

Kärrman, A., Schönlau, C., & Engwall, M. (2016). Exposure and effects of microplastics on wildlife: A review of 
existing data. Örebro: Örebro universitet. Retrieved from 
https://login.e.bibl.liu.se/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,u
id&db=edsswe&AN=edsswe.oai.DiVA.org.oru.49881&lang=sv&site=eds-live&scope=site 

Li, J., Liu, H., & Chen, J. P. (2018). Microplastics in freshwater systems: A review on occurrence, environmental 
effects, and methods for microplastics detection. Water Reseach, 137, 362–374. 
https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.12.056 

Lidskog, R., & Sundqvist, G. (2011). Miljösociologi. Lund: Studentlitteratur AB. 
Ling, K. A., Ashmore, M. R., & Macrory, R. B. (2000). The use of word-based models to describe the development 

of UK acid rain policy in the 1980s. Environmental Science & Policy, 3(5), 249–262. Retrieved from 
https://login.e.bibl.liu.se/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,u
id&db=edsbl&AN=RN089046397&lang=sv&site=eds-live&scope=site 

Lundborg, K. (2014). Konstgräs, varför då? Why artificial grass? Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds-
och växtproduktionsvetenskap. Retrieved from http://stud.epsilon.slu.se 

Lunds kommun. (2018a). Lundaeko II. Lund. 
Lunds kommun. (2018b). LundaKem. Retrieved from 

https://lund.se/globalassets/lund.se/bygg_bo/kemikalier/lundakem---kemikalieplanen-for-lunds-
kommun-beslutad-av-kommunfullmaktige.pdf 

Lunds kommun. (2018c). Värdegrund. Retrieved January 7, 2019, from https://www.lund.se/uppleva--
gora/bidrag-stod-och-stipendier/vardegrund/ 

Magnusson, K., Eliasson, K., Fråne, A., Haikonen, K., Hultén, J., Olshammar, M., … Voisin, A. (2016). Swedish 
sources and pathways for microplastics to the marine environment A review of existing data. Retrieved 
from www.ivl.se 

Naturskyddsföreningen. (2014). Rapport Allt du (inte) vill veta om plast. Retrieved from 



https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-
media/rapporter/Plastrapporten.pdf 

Naturvårdsverket. (2008). Lakvatten från deponier fakta • 8306 • MARS 2008. Retrieved from 
www.naturvardsverket.se. 

Naturvårdsverket. (2017). Mikroplaster- Redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag 
på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige ISBN 978-91-620-6772-4. Retrieved from 
www.naturvardsverket.se/publikationer 

Naturvårdsverket. (2018a). Konstgräsplaners miljöpåverkan - Naturvårdsverket. Retrieved April 16, 2019, from 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-
mikroplast/Konstgrasplaner/Konstgrasplaners-miljopaverkan/ 

Naturvårdsverket. (2018b). Tillsyn av konstgräsplaner. Retrieved April 22, 2019, from 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-
mikroplast/Konstgrasplaner/Tillsyn/ 

Naturvårdsverket. (2018c). Verksamhetsutövarens ansvar - konstgräsplaner. Retrieved April 22, 2019, from 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-
mikroplast/Konstgrasplaner/Verksamhetsutovarens-ansvar/ 

Naturvårdsverket. (2018d). Vägledning konstgräsplaner - Naturvårdsverket - Naturvårdsverket. Retrieved April 
16, 2019, from https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-
mikroplast/Konstgrasplaner/ 

Noble, B., & Bronson, J. (2006). Practitioner survey of the state of health integration in environmental 
assessment: The case of northern Canada. Environmental Impact Assessment Review, 26, 410–424. 
Retrieved from http://10.0.3.248/j.eiar.2005.11.001 

Richards, G., Noble, B., & Belcher, K. (2012). Barriers to renewable energy development: A case study of large-
scale wind energy in Saskatchewan, Canada. Energy Policy, 42, 691–698. Retrieved from 
http://10.0.3.248/j.enpol.2011.12.049 

Riksidrottsförbundet. (2017a). Idrott och motion. Retrieved from 
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/statistik/2017-idrotten-i-siffror---rf.pdf 

Riksidrottsförbundet. (2017b). Idrottens samhällsnytta. Retrieved from www.rf.se/forskning 
Sverigesmiljomal.se. (n.d.). Sveriges miljömål - Sveriges miljömål. Retrieved April 22, 2019, from 

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 
SvFF. (2015). Att tänka på inför köp/upphandling av konstgräs. Retrieved April 22, 2019, from 

http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_99186/scope_0/ImageVaultHandler.aspx151
013120506-uq 

Trudgill, S. T. (1990). Barriers to a better environment : what stops us solving environmental problems? London: 
Belhaven Press. Retrieved from 
https://login.e.bibl.liu.se/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,u
id&db=cat00115a&AN=lkp.179288&lang=sv&site=eds-live&scope=site 

Unisport. (n.d.). DRIFT OCH SKÖTSEL KONSTGRÄS FOTBOLL. Retrieved April 22, 2019, from 
https://www.linkoping.se/globalassets/uppleva-och-gora/arenor-och-
idrottsanlaggnignar/forfragningsunderlag-fotbollsplaner-och-friidrottsarenaisoval/skotsel-konstgras.pdf 

Wallberg, P., Keiter, S., Juhl Andersen, T., & Nordenadler, M. (2016). DÄCKMATERIAL I KONSTGRÄSPLANER. 
Retrieved from https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/litt-studie-dackmaterial-konstgrasplaner.pdf 

 


