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Abstrakt 

Miljöarbete är i full gång i hela världen och det är ett mycket aktuellt och viktigt ämne. 
Därför kom funderingar över hur miljöarbetet ser ut i optikbranschen, och om man kunde 
göra några förbättringar i det. För att ta reda på det skapades en enkät som skickades ut till 
100 slumpmässigt utvalda optikerbutiker i Sverige. 64 enkäter besvarades och visade på ett 
blandat miljöengagemang. 

Enkätsvaren visade att butikerna var bäst på att källsortera tidningar, annat papper och 
miljöfarligt avfall, medan de var sämst på att sortera metall och hårdplast. Att alltid välja 
miljövänliga produkter var inte så vanligt, bara 6 butiker väljer alltid det. Att stänga av de 
elektriska apparaterna till natten var det 25 butiker som gjorde medan 37 stycken låter 
apparaterna stå på. 27 stycken butiker visste inte om de anlitade ett elbolag som sålde ”grön 
el”. 53 butiker tror att de kan påverka miljön till det bättre genom att ”dra sitt strå till 
stacken”. 

Enkätsvaren visar dessutom på att det finns en del att jobba med för att göra butikerna 
miljövänligare. Det behöver inte vara särskilt stora förändringar för att miljöarbetet ska 
skjuta fart. Vissa miljöinsatser kan faktiskt spara pengar. 
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SUMMARY 
 
Environmental issues are currently a hot topic of debate. Studies within the optics branch have 
not specifically been conducted previously, so the aim of this study was to determine the 
extent of environmental-awareness specifically within this branch. 
 
A survey, consisting of questions relating to environmental issues, was distributed to 100 
randomly-selected opticians in Sweden. Of these 100 surveys, 64 were returned and showed a 
varied branch-engagement for environmental issues. 
 
Results of this survey showed that opticians were best in sorting newspapers, magazines, 
other paper and hazardous waste. Metal and rigid plastic were not sorted to any larger extent. 
Choosing environmentally-safe products was not so popular and only six stores always do 
this. 25 shops turn off electrical machines and equipment over night; while the majority of the 
remaining stores leave the machines on during the night. 
27 stores did not know if their electrical company provided “green electricity”. 
 
Results showed that there is a lot of work to be done in making the stores more 
environmentally friendly. Changes do not have to be great, however all changes can help 
protect the environment and even result in economic benefits for a practice. 
 

• Choose electrical-companies that provide “green electricity” 
• Sort garbage better 
• Create an environmental policy in the practice 
• Discuss environmental issues with suppliers  
• Request environmentally-safe products from suppliers 
• Choose environmentally safe products as much as possible 
• Try to think about the environment when travelling or commuting 
• Turn off all electrical machines when not in use 
• Don’t waste water, electricity, chemicals, paper etc. 
• Get information and get environmentally active  
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SYFTE 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur miljövänlig dagens optikerbutik är och kan bli. 
Några av delarna som kommer att belysas är: 

• Miljöproblemen idag - kort förklaring till dessa. 
• Miljösituationen hos dagens optiker – enkätundersökning genomförd med avseende på 

källsortering, energi, kemikalier, miljöarbete mm. 
• Praktiska tips på hur man gör för att miljöanpassa sin butik. 

Meningen med arbetet är också att väcka debatt och skapa ett större miljöengagemang i 
branschen. 

 

BAKGRUND 
I denna del av uppsatsen ges en kortfattad sammanfattning av en del av dagens miljöproblem 
och hur optikbranschen kan ”bindas” in i det. Detta är viktigt för att kunna uppnå arbetets 
syfte. 
 

Dagens miljöproblem 
Dagens miljöproblem kan delas in i flera olika områden, bland annat: 

• Klimatförändringar 

• Försurning 

• Förtunning av ozonskiktet 

• Övergödning 

• Markförstöring 

• Förlust av biologiskt mångfald 

• Försämrad luftkvalité 

• Miljögifter i naturen 

• Avfallsbergen 

Miljöproblem håller sig inte till några riksgränser, de drabbar alla. Greenpeace hävdar att det 

är klimatförändringarna som är jordens allvarligaste och mest omfattande miljöproblem.1 



 5 

 

 

  

   

  

 

 

 

Bild 1. Schematisk bild som visar: Lokal påverkan som t ex tungmetaller i luft, mark och växter, buller, lukt, 

luftföroreningar, förlust av biologiskt mångfald. Regional påverkan som t ex övergödning, försurning, gifter, 

landskapsförändringar och radioaktivitet över hav och kontinenter. Global påverkan som t ex 

klimatförändringar genom ozonskiktets uttunning och växthuseffekten, ozonskiktets uttunning. 2 

(Bild tecknad av Alice Andersson, teckningen är baserad på en bild av Seija Swanberg.)  

Klimatförändringar 
Numera finns en ökad kunskap kring den globala temperaturökningen och dess orsaker. Det 

är mycket sannolikt att uppvärmningen som skett sedan 1950 är orsakad av ökade halter av 

växthusgaser i atmosfären. Exempel på växthusgaser är koldioxid, metan och dikväveoxid. 

Man har med hjälp av borrkärnor av is kunnat fastställa att koncentrationen av växthusgaserna 

idag överstiger alla förindustriella värden. 

Den ökade halten av koldioxid beror till största delen på användandet av fossila bränslen och 

ändrad markanvändning, medan den ökande halten av metan och dikväveoxid främst beror på 

jordbruket. 

Fortsatta koldioxidutsläpp under det kommande århundradet kommer att stanna kvar i 

atmosfären i mer än tusen år och leda till fortsatt uppvärmning och höjning av havsytans nivå. 

 

Vad kan klimatförändringarna orsaka? 

• Havsnivån stiger på grund av smältning av bergsglaciärer och snötäcken och termisk 

expansion 

• Uppvärmning vid markytan 

• Vissa extrema väderhändelser blir vanligare, som t ex intensiva tropiska cykloner, 

kraftiga regn, värmeböljor, längre torrperioder 

• Vissa väderhändelser blir ovanligare, som t ex kalla vinternätter och frostdagar 

• Salthalten i haven ändras 

• Vindmönster ändras 
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• Nederbördsmängder ändras 

• Ökad avdunstning 

• Ökad försurning av hav och sjöarna 

 Enligt vissa forskare har dessa förändringar redan påvisats.3 

 

Växthuseffekten 

Man kan säga att det finns en naturlig växthuseffekt och en förstärkt växthuseffekt. 

Den naturliga skulle världen inte klara sig utan, då skulle världens medeltemperatur ligga på 

minus 18°C. Den naturliga effekten gör så att inte all solstrålning försvinner ut i rymden 

direkt, utan det finns gaser i atmosfären som gör att en del blir kvar. Detta leder till en världs 

medeltemperatur på plus 15°C. Den förstärkta effekten, som många forskare menar att 

människor orsakar, beror på att det blivit för höga halter av växthusgaser i atmosfären. För 

mycket värme stannar då kvar nära jordytan, den naturliga balansen har blivit bruten. Jordens 

medeltemperatur har redan stigit 0,6°C på bara hundra år.  Klimatet har alltid haft 

svängningar, men det som gör dagens klimatförändringar speciella är deras hastighet som är 

10 till 100 gånger fortare nu, än vid historiska, naturliga förändringar. Om hastigheten på 

förändringarna varit långsammare hade både naturen och människan haft bättre möjligheter 

att anpassa sig, som det ser ut idag kommer vi att få se många djur, växter och ekosystem 

försvinna.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Jordgloben till vänster förklarar den naturliga växthuseffekten och den högra förklarar den förstärkta 

växthuseffekten. (Bild illustrerad av Louise Andersson, bilden är baserad på bild från boken, En obekväm 

sanning, Al Gore) 5 
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Försurningen  
Försurningen beror till största delen på utsläpp av svaveldioxid, kvävedioxid och ammoniak. 

De kommer främst från energianläggningar, transporter, industri och jordbruk. 

Försurningen skadar framförallt vatten och skog, men skador har även setts på våtmarker och 

hedar. 

Det sura nedfallet gör att näringsämnen lakas ut ur marken och giftiga metaller kommer i 

omlopp. Försurningen gör också att växthuseffekten förstärks, eftersom lösligheten av 

koldioxid blir lägre i vattnet. 

Även konstföremål, byggnader och tekniska material far illa av försurningen, därför att den 

bidrar till att de korroderar.2 

 

Uttunning av ozonskiktet 
Ozonskiktet i atmosfären absorberar ultraviolett strålning och skapar på så sätt ett skydd mot 

denna farliga strålning. Uttunningen av ozonskiktet beror bland annat på utsläpp av långlivade 

klorerade ämnen som freoner, vissa lösningsmedel samt bromerade ämnen som t ex haloner 

och metylbromid. Ökade doser av ultraviolett strålning kan leda till hudcancer och skador på 

växt- och djurlivet.2 

 

Övergödning 
Våra hav och sjöar får ta emot stora mängder näringsämnen, syreförbrukande material och 

miljögifter. I sjöar och hav innebär övergödningen syrebrist och en ökad algblomning. Till 

slut kan det leda till att en sjö växer igen helt.6 

 

Markförstöring 
Orsakas av bland annat överbetning, avskogning och användandet av olämpliga 

jordbruksmetoder. Vatten och vinderosion är den vanligaste formen av jordförstöring. 

Olämpliga jordbruksmetoder leder både till erosion, jordpackning, försumpning, försaltning, 

förgiftning, och näringsutarmning av åkermarken. Sedan andra världskriget beräknas 14 % av 

jordens totala landareal ha utsatts för markförstöring.2 
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Förlust av biologisk mångfald 
Att arter försvinner och nybildas är en naturlig del av livets utveckling på vår jord. Man har 

gjort beräkningar som berättar hur snabbt arter normalt förväntas försvinna, under nuvarande 

period skulle den takten vara ca 1-20 arter per år, men verkligheten ser ut på ett helt annat 

sätt, man räknar med att ca 1000 arter försvinner varje år, och detta tal ses ändå som en 

underskattning, eftersom alla arter inte är kända och beskrivna. Orsaken till att arter 

försvinner i en allt snabbare takt sägs vara att de ekosystem eller habitat som utgör arternas 

livsmiljöer förstörs.2 

 

Försämrad luftkvalité 
Luftföroreningar kan leda till förkortad livslängd och sjukdomar. De bidrar också till 

växtskador, korrosion, övergödning, försurning och klimatförändringar.7 

 

Miljögifter 
Kännetecken för miljögifter är att de har giftverkan på levande organismer och att de är 

mycket stabila (persistenta). Med det menas att de bryts ned mycket långsamt eller att det tar 

mycket lång tid innan de omvandlas till mindre farliga ämnen. De utövar därför sin giftverkan 

under lång tid och kan spridas långt.8 

Vissa miljögifter har man medvetet spridit i naturen, en del andra används som tillsatser i 

olika produkter. Därtill finns också de som sipprar ut från läckande anläggningar eller bildas 

oavsiktligt vid industriella processer.7 

 

Avfall 
”Till avfallsproblemen hör utsläpp från soptippar och förbränningsanläggningar som drabbar 

luft, mark och vatten, och dessutom de omfattande transporter som avfallshanteringen kräver. 

En annan miljömässig aspekt på avfallsproblemet är utarmningen av naturresurserna som blir 

följden om soporna inte återvinns.”2 

Under året 2006 uppgick mängden hushållsavfall till 4 500 000 ton i Sverige, eller närmare 

494 kg per person!9 
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Det finns en avfallslagstiftning vars syfte är att minimera spridningen av ämnen som kan 

skada människors hälsa och miljö. Den syftar också till att effektivisera hushållningen med 

resurser. 

Sveriges regler påminner väldigt mycket om reglerna i de övriga EU-länderna. Reglerna 

bygger på den så kallade ”avfallshierarkin” och fokuserar på att: 

• minska avfallsmängderna 

• minska farligheten i det avfall som uppkommer 

• avfall i första hand bör återanvänds 

• avfall i andra hand återvinns, materialåtervinning är då att föredra framför 

energiutvinning 

• deponi eller bortskaffning på annat sätt, är det sista alternativet10 

Med deponering menas att avfallet på ett kontrollerat sätt läggs på ”hög”. 
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OPTIKBRANSCHEN 

Branschens miljöpåverkan 
Specifika undersökningar och fakta om optikbranschens miljöpåverkan finns inte i någon 

större utsträckning. De fakta som presenteras här är lite mer allmänt hållna, men de gäller 

givetvis också för optikbranschen. 

 

Optikerbutiken ses som en verksamhet och därför gäller vissa regler inom avfall och miljö, 

dessa kan skilja sig åt mellan olika kommuner. Lokala bestämmelser finner man hos de 

kommunala miljökontoren.11  

 

Några påverkbara områden för optikerbutiken, gällande miljöhänsyn. 
• Energi 

• Uppvärmning 

• Transporter 

• Kemikalier 

• Produkterna 

• Avfallshanteringen 

Energi och uppvärmning 
Energianvändning påverkar miljön och alla kan vara med och begränsa dess påverkan. Den 

största källan till utsläpp av svaveldioxid, kvävedioxider och koldioxid är användningen av 

kol, torv, olja och naturgas (fossila bränslen). De fossila bränslena påverkar växthuseffekten, 

orsakar hälsoproblem och ger upphov till försurning av skog och mark. 

Kärnkraftens största miljöpåverkan inträffar när uran utvinns ur marken och när använt 

kärnbränsle och kärnavfall ska slutförvaras, men kärnkraften orsakar också luftföroreningar 

och påverkar närmiljön när brukat kylarvatten höjer vattentemperaturen vid kärnkraftverket. 

Därför är förnybara energislag en bra investering för miljön. Hit räknas bioenergi, vindkraft, 

solenergi och vattenkraft. Deras miljöpåverkan är mycket mindre bland annat på grund av att 

de inte ger ett nettotillskott av koldioxid. Deras påverkan är på en mer lokal nivå, som kan 

påverka kultur- och naturmiljöer, förändra landskapsbilden, och påverka mark och vatten. 

Den kan också ha effekter på växt- och djurlivet på grund av markanvändningen. 

El och fjärrvärme kan produceras med förnyelsebara energikällor.  
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 Även om många lyckas gå över till de förnyelsebara energislagen, är det viktigaste att man 

börjar hushålla mer med energin, för som sagt påverkar även den ”gröna” elen miljön. 

”Ju mindre energianvändning desto mindre miljöpåverkan” .4 

 

Transporter 
Transporter och resande står för en stor och betydande andel av de klimatpåverkande 

utsläppen som finns. I Sverige står de för cirka en tredjedel av de totala utsläppen, och av den 

delen står personbilstrafiken för cirka två tredjedelar. Resten fördelas på flyg, lastbilar, 

motorcyklar och bussar.12 

Orsaken till att vägtrafikens utsläpp är så stora, beror till största delen på att fordonen 

fortfarande övervägande drivs av fossila bränslen. Det finns idag ingen teknik som kan rena 

koldioxidutsläppen från motorerna. 

Trafikarbetet ökar, denna ökning beror bland annat på att: 

• samhällsstrukturen har anpassats till bilen 

• affärer och service flyttar längre bort från konsumenterna 

• resvägen till jobben blir längre 

• bilen har tagit marknadsandelar från mer energieffektiva kollektiva transporter 

• allt mera varor som vi använder produceras långt bort 

• korshandeln ökar, med det menar man att samma sorts varor byter plats över stora 

avstånd 

• det totala transportarbetet fram till färdig produkt ökar också 

Det som påverkar ett fordons energiförbrukning är bland annat: 

• motorns bränsleförbrukning 

• fordonets vikt 

• körsätt 

• hur vägarna är utformade 

• lufttrycket i däcken 

• hastigheten12 
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Kemikalier/Produkter  
I vårt samhälle idag används en enorm mängd kemiska ämnen och kemiska produkter. Vissa 

av dessa kan ställa till stor skada för miljön och hälsan. Därför är det väldigt viktigt att skaffa 

sig goda kunskaper om de kemikalier och olika ämnen man använder så att man känner till 

deras påverkan. 

Hanteringen av miljöfarliga kemikalier regleras band annat i miljöbalken. Den gäller all 

verksamhet som påverkar människors hälsa och miljö. Det är viktigt att den som har ett 

företag känner till i vilken utsträckning verksamheten omfattas av miljöbalken och de 

bestämmelser som finns runt balken. Alla som driver någon form av verksamhet ansvarar för 

att följa upp verksamheten med så kallad egenkontroll. 

För att mängden miljö- och hälsoskadliga ska kunna minska krävs en produktutveckling där 

mindre mängder och mindre skadliga kemikalier används. 

Vill man ha mer information kan man kontakta miljö- och hälsoskyddskontor i sin kommun, 

kemikalieinspektionen eller naturvårdsverket. Leverantören av en viss produkt ska också 

kunna svara på frågor om dess miljöeffekt.14 

 

Inom optikbranschen används en del olika kemikalier, några av de vanligaste är: 

• Aceton - ett flyktigt lösningsmedel, klassas som mycket brandfarligt och måttligt 

hälsoskadligt. Om man andas in aceton kan det påverka nervsystemet. Andra symtom 

är bl.a. illamående, huvudvärk, sveda i luftvägar och svalg. Vid kontakt med huden 

kan det orsaka eksem och hudsprickor. Vid ögonkontakt ger det stark sveda. Vissa 

undersökningar säger att aceton är lättnedbrytbart och ger låg bioackumulering i fisk.15 

• Alkohol – lösningsmedel som kan ses som relativt harmlöst ur miljösynpunkt. Det 

finns olika varianter av alkoholer, dessa skiljer sig lite i hur nedbrytbara och giftiga de 

är (metanol hör till de giftigaste, medan etanol anses vara minst hälsofarligt).15 

• Bensin – ett handelsnamn för en blandning av ämnen. Det är ett destillat av petroleum 

(råolja) och innehåller olika typer av kolväten. Bensin innehåller också olika 

tillsatsämnen. Lättflyktigt och lättantändligt. Innehåller ämnet bensen som är mycket 

giftigt och cancerframkallande. Bör ej förekomma i avloppsvatten.16 

• Lacknafta – ett aromatiskt kolväte som används som bl.a. lösningsmedel. Lacknafta är 

brandfarligt och hälsoskadligt. Inandning kan ge symtom på centrala nervsystemet. 

Lacknafta kan också ge illamående, huvudvärk och yrsel vid mindre exponering. Vid 
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högre exponering kan det tillkomma andningsbesvär, besvär med minnet och påverkan 

på reaktionsförmågan. Ämnet är inte biologiskt lättnedbrytbart.15 

• T-röd – lösningsmedel som innehåller etanol, metyletylketon, aceton, etylacetat, 

bitrex. Mycket brandfarligt, ångor kan göra att man blir omtöcknad och dåsig. Avfettar 

huden. Stänk och ångor kan ge irritation och sveda i ögonen. Inte bedömd som 

miljöfarlig, men detta utesluter inte att tillfälliga större utsläpp eller ofta upprepade 

mindre utsläpp kan ha störande eller skadlig inverkan på miljön. T-röd förväntas vara 

biologiskt lätt nedbrytbart. 17 

• Superlim – innehåller bl.a. lösningsmedel. Irriterar ögonen, andningsorganen och 

huden. Limmet avger ångor från organiska lösningsmedel som kan ge upphov till 

svindel och slöhet. Långvarig eller upprepad inandning av ånga kan ge skador på 

centrala nervsystemet. Utsläpp i avlopp, dagvatten och mark bör undvikas.18 

• Borsyra – förekommer i olika vätskor för kontaktlinser, 19 används bl.a. som 

konserveringsmedel, pH-reglerare och komplexbindare. Klassificerat som 

hälsoskadligt och farligt vid förtäring och hudkontakt. Bör betraktas som olämpligt ur 

miljösynpunkt.15 

• EDTA – används i flera vätskor för kontaktlinser.19. EDTA är en komplexbildare. 

Svårnedbrytbart eller potentiellt nedbrytbart. Misstänks kunna mobilisera och öka 

vattentransporten av farliga metaller. Ämnet innehåller kväve som gör det negativt ur 

miljösynpunkt. Skadlig för vattenorganismer.15 

 

Det finns en stor mängd ämnen som påverkar miljön och hälsan olika mycket. Listan hade 

kunnat göras väldigt lång på olika kemikalier, metaller, plaster och produkter (som i sin 

tur innehåller en mängd olika beståndsdelar) som alla berör optikbranschen.  

 

Avfallshanteringen 
Eftersom de totala avfallsmängderna och användandet av råmaterial ökar varje år, är det 

viktigt att avfallet ses som en resurs och behandlas på rätt sätt. Avfallet ska tas om hand 

utifrån sina egenskaper, och det finns inte någon patentlösning på val av behandlingsmetod. 

Därför varierar hanteringen av avfallet lite utifrån vilken sorts avfall det är, lokala och 

geografiska förhållanden, hur väl sorterat och därmed lämpligt för behandling det är. Det 

finns också en viss skillnad på vilken teknik som används vid respektive 

behandlingsanläggning. 
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Materialåtervinning innebär att sorterat material återvinns, så att andra konstruktions- och 

produktionsmaterial ersätts. 

Återvinning gör både att det sparas på naturresurser (som inte är oändliga) och energi. 

På tio år har återvinningen i Sverige dubblerats. Deponeringen har minskat mycket och står 

för knappt 5 % av avfallshanteringen. 

Det finns studier som visar på att om man återvinner och källsorterar, påverkas också det 

övriga miljötänkandet till det bättre.20 

Vissa produkter av t ex metall och glas kan återvinnas i all evighet, men skulle de hamna i 

naturen istället kan de göra stor skada. För en metallburk kan det ta hela 300 år att helt brytas 

ned. Det går åt ca 20 gånger mer energi för att utvinna nytt aluminium, jämfört med att 

använda återvunnet material.21 

Som verksamhetsutövare ansvarar man för att se till att det avfall man producerar hanteras på 

ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Det innebär bl.a. att man ska veta vilket slag och 

vilken mängd av avfall som finns inom verksamheten. Man ska även undersöka möjligheterna 

att minska den mängd avfall som uppkommer och se till att avfallet återvinns eller 

återanvänds.23 

 

Vad händer med det sorterade avfallet? 
Sådant som kan kännas relevant för optikbranschen är till exempel: 

• Metall – skickas till metallåtervinning, där metallen separeras och sönderdelas i olika 

steg och blir till slut ny råvara. 

• Brännbart grovavfall – skickas till avfallsförbränningsanläggningar, där det ger energi 

och värme. 

• Mjukplast och frigolit – skickas till avfallsförbränningsanläggningar, där det ger 

energi och värme. 

• Farligt avfall – samlas in separat och skickas för specialbehandling. 

• Elektriska och elektroniska apparater – skickas för behandling till certifierade 

elektronikåtervinnare. Här kan man först kolla med sin leverantör om de själva tar 

hand om hanteringen.20 

• Batterier – blir nya batterier eller läggs på deponi.  Innehåller batteriet kadmium och 

nickel återanvänds detta, finns det kvicksilver tas det om hand och förvaras på ett 

säkert sätt.21 
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• Tidningar/returpapper – går till pappersåtervinning för tillverkning av nya 

pappersförpackningar eller nytt papper. 

• Lysrör och lågenergilampor – sänds till speciell slutförvaring där kvicksilvret tas 

omhand, glaset och metallen återvinns.21 

• Glödlampor – monteras ned och glaset blir nytt glas eller isoleringsmaterial. Metallen 

återvinns och även delar av glödtråden. 

• Hårdplast – blir ofta ny plast, men plasten som slängs är av varierande kvalitet och 

måste sorteras på en mottagaranläggning, den plast som inte kan återvinnas går till 

energiutvinning. 

• Glas – (från flaskor, burkar mm) blir nytt glas eller isolering, ungefär 70 % av allt 

glaskross i Sverige går till olika glasbruk, 30 % blir glasfiberull. 

• Förpackningar av kartong – återvinns och blir nya kartonger. 

• Wellpapp – återvinns och blir ny wellpapp.21 

• Slipavfall från glasögonslipning – vid större mängder bör man separera mineral och 

plast, sedan kan avfallet återvinnas. Slamtank behövs för det slipavfall som hamnar i 

avloppet.22 Vid mindre mängder slipavfall kan man hantera avfallet som en brännbar 

fraktion.11 
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FÖRETAGEN OCH MILJÖARBETE 
 

Alla företag påverkar på ett eller annat sätt miljön, en del mer och en del mindre. Alla kan 

hjälpa till att bidra till en bättre miljö. Miljöarbete stärker också affärerna. 

Varför ska företaget arbeta med miljöfrågor? 

• För att skapa affärsmöjligheter 

• För att attrahera nya kunder och hålla kvar de befintliga kunderna 

• För att minska kostnader för energi, material, avfall och vatten 

• För att följa miljölagar och olika villkor som berör företagets verksamhet 

• För att bidra till att företaget kan ses som en attraktiv arbetsgivare 

• För att se till att banker, ägare, försäkringsbolag och andra ekonomiska intressenter i 

företaget blir nöjda 

• För att skydda varumärket 

• För att förhindra att man fattar fel beslut och genom att förhindra det minska riskerna 

• För att göra en insats för framtiden och miljön 

 

Det finns flera olika sätt för företaget att arbeta med miljöfrågor. Företagets storlek och 

verksamhet bör påverka hur man lägger upp strategin. Inom företaget kan man ha några olika 

delar i miljöarbetet som t ex miljöledningssystem, miljöanpassad produktutveckling, 

miljöanpassning av transporter, utsläpps- och kostnadsberäkningar, redovisning och 

uppföljning. Det finns hjälp att få om man tycker att man behöver det. Det finns 

nätverksorganisationer, miljökonsulter, tidningar, nyhetsbrev eller annat Internetbaserat 

informationssystem, och i många kommuner finns det anställda med nyttig kunskap. 

Ett exempel på var det går att finna hjälp är på webbsidan  www.miljosverige.se/vgv, där 

finns det ett betydande antal små och stora konsultföretag som erbjuder olika tjänster inom 

miljöområdet.24 
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Det finns ett flertal olika sätt att göra optikerbutiken miljövänligare.  

Några förslag är: 
 

• Välja energisnåla produkter. 

• Stänga av elektriska apparater när de inte används. (Ett exempel: En dator som står 

i standbyläge vardagar mellan klockan 18.00 och 08.00 samt på helger kräver i 

snitt en energi på 11, 8kWh i veckan. Det gör att datorn producerar 1,3 kg 

koldioxid/vecka när den inte används. På ett år (48 arbetsveckor) släpper en ensam 

dator ut 62 kg koldioxid.) 

• Byt till lågenergilampor.21 

• Ifrågasätt dina inköpta produkters miljöpåverkan (transporter, tillverkning, 

återvinning mm). Så kallad miljöanpassad produktutveckling vinner terräng inom 

näringslivet och farten kommer nog att öka om många fler ställer frågor och krav.4 

• Åk miljövänligt så ofta det bara är möjligt, samåk, välj cykeln, ta tåget eller bussen 

istället för bilen (ett exempel: vid en resa Stockholm – Göteborg så blir dina 

utsläpp i koldioxidekvivalenter: Tåg 1, 55kg, Buss 14.34 kg, Bil 76,48 kg, Flyg 

115,25 kg).25 

• Källsortera, återvinn och återanvänd 

• Använd miljövänliga alternativ när det finns. Både då det gäller elektriska 

apparater, kemikalier och andra produkter 

• Skaffa kunskap 

• Ta hjälp av miljöledningssystem vid upphandlingar 

• Var sparsam med allt förutom glatt humör och god service 

• Skaffa en miljöpolicy om ni inte redan har det 

• Följ miljölagstiftningen 

• Se över kemikalianvändningen24 
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MATERIAL OCH METODER 

 

Denna undersökning om att se hur miljövänlig dagens optikerbutik är och hur miljövänlig den 

kan bli har gjorts enligt den kvantitativa metoden, där den delats in i olika delar: enkätstudie, 

litteraturstudie och mailstudie. 

Enkätstudien 
Enkäten (se bilaga 1) som skapades i denna studie har utformats efter andra miljöenkäter26 och 

information från Naturvårdsverkets hemsida. 

De flesta frågorna var utformade så att det fanns fem alternativ (alltid, ofta, ibland, sällan, 

aldrig) att välja på. Enkäten utformades så att den skulle gå snabbt och enkelt att besvara, 

frågorna bestod av 20 olika påståenden samt en fråga öppen för kommentarer.  Butikerna 

lovades anonymitet och därför skickades inga påminnelser ut. Ett slutdatum, 24 april stod i 

följebrevet, för att i god tid kunna sammanställa svaren.(Se bilaga 2) 

Några vänner användes som ”testpiloter” och även en optikerbutik fick testa enkäten, som 

därefter justerades lite och sedan skickades ut till 100 butiker, som slumpmässigt valdes ut 

bland optiker som hittades på sidan www.hitta.se27. Vid denna sökning användes ordet 

”optiker”. 

Litteraturstudien 
Information relevant till studien hittades i böcker, vetenskapliga artiklar och sidor på nätet. 

Det var väldigt svårt att hitta specifik miljöfakta om optikbranschen, så det fick bli mycket 

allmän miljöfakta. En bibliotekarie på Högskolan i Kalmar togs till hjälp för att söka i olika 

databaser (Pub-med, Hazardous Substances Data Bank, Libris, Toxline, Social sciences 

citation index, Science citation Indexexpanded, Elin). Sökord som använts är environmental, -

strategy, - responsibility, -policy, -management, health care sector, health services, contact 

lenses, spectacles, eco-labelled, waste sorting och environmentally. 

Mailstudie 
Många utskick med miljöfrågor mailades till företag kopplade till optikbranschen, som till 

exempel linsleverantörer och glasögontillverkare. Frågorna handlade bland annat om, ifall de 

fick några miljöfrågor från deras kunder och om hur deras miljöarbete såg ut. Det gjordes 

också några utskick till olika organisationer och institutioner som är kopplade till miljö på 

något sätt. Frågorna handlade om miljöfrågor specifika för optikbranschen. 
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RESULTAT 

Enkätundersökningen 
Av de 100 enkäter som skickades ut besvarades 64 stycken. Två stycken returnerades med 

returpost på grund av okänd adress. 

Påståenden nummer 1-5. Vilka av följande produkter sorteras? 

           
  Alltid  Ofta Ibland Sällan Aldrig 
Tidningar och annat 
papper. 69 % 12 % 3 % 5 % 11 % 
            
Metall 27 % 14 % 13 % 16 % 30 % 
            
Hårdplast 33 % 18 % 5 % 14 % 30 % 
            
Glas 64 % 16 % 3 % 8 % 9 % 
            
Miljöfarligt avfall 66 % 12 % 8 % 11 % 3 % 
            

Figur 1 Uppdelning av hur butikerna källsorterar olika produkter 

 

Påstående nummer 6  

Handlade om hur man tar hand om slipavfallet som uppkommer vid slipningen av glasögon, 

detta rörde då inte alla butiker, så alla svarade inte på detta. 

23 butiker svarade att de tar hand om sitt slipavfall på ett miljövänligt sätt,  

11 svarade att de inte tog hand om avfallet på ett miljövänligt sätt och till sist svarade 11  att 

de inte visste. 

 

Påstående nummer 7.   

Handlade om ifall man väljer miljömärkta produkter när det finns.  

Alltid - 10 % 

Ofta - 27 % 

Ibland - 41 % 

Sällan - 19 %  

Aldrig - 3 %
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Påstående nummer 8 

Vi letar efter energideklarerade och 

miljömärkta produkter
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Figur 2: Diagrammet beskriver hur ofta butikerna letar efter energideklarerade och miljömärkta tekniska 

produkter, som till exempel datorer och vitvaror. 

 

Påstående nummer 9 

Detta påstående utformades för att se om butikerna undviker att köpa in kemiska produkter 

som saknar innehållsdeklaration. 

Alltid - 24 butiker 

Ofta - 16 butiker 

Ibland - 8 butiker 

Sällan - 9 butiker 

Aldrig - 5 butiker 

 

Påstående nummer 10 

Detta påstående utformades för att få svar på vilka miljöfarliga produkter de använde. 

Aceton: 92 % 

Superlim: 92 % 

T-sprit: 89 % 

Bensin: 72 %  

Annat: 28 %, och då bland annat produkterna:  

Easyclean, ammoniak, fluxmedel, oxalsyra, svavelsyra, saltsyra, kaustiksoda, loctite, 

symaskinsolja och alkohol. 

Lacknafta: 12,5 % 
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 Påstående nummer 11 

Vi försöker tänka på miljön vid 

transporter.
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 Figur 3: Diagrammet beskriver hur ofta butikerna tänker på miljön vid transporter. 

 

Påstående nummer 12 

Vi använder lågenergilampor, där dessa 

fungerar.
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Figur 4: Detta diagram visar på i vilken utsträckning butikerna använder lågenergilampor. 

 

Påstående nummer 13 

Butikerna fick svara på om de brukar stänga av sina elektriska apparater över natten. 

Ja - 40 % av butikerna 

Nej - 59 % av butikerna 

Vet ej - en butik 

 

Påstående nummer 14 

Antal företag som har avtal med ett bolag med ”grön el”. 

Ja - 9 butiker 

Nej - 27 butiker 

Vet ej - 28 butiker 
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Påstående nummer 15 

 
Figur 5: Antal företag som har en miljöpolicy på företaget. 

 

Påstående nummer 16 

Resultatet visar hur många som använder sig av miljöledningssystem. 

Ja - 8 %  

Nej - 48 %  

Vet ej - 44 % 

”Miljöledningssystem är en hjälp att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och 

kontrollera insatserna för en bättre miljö”, helt enkelt ett verktyg i miljöarbetet.28 

 

Påstående nummer 17 

 Antal företag som prioriterar miljön. 

Ja - 40 stycken 

Nej - 12 stycken 

Vet ej - 9 stycken 

Vi har en miljöpolicy på vårt 

företag. 
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Påstående nummer 18. 

Vi ifrågasätter våra produkters 

miljöpåverkan hos leverantören.
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Figur 6: Antal företag som ställer frågor till leverantörerna, om produkternas miljöpåverkan. 

 

Påstående nummer 19 

 
Figur 7: Antal företag som tror att de kan hjälpa miljön genom att ”dra sitt strå till stacken”. 

 

Påstående nummer 20 

Antal butiker som tror att ”miljövänlighet” skulle kunna vara ett försäljningsargument. 

Ja – 30 stycken 

Nej – 15 stycken 

Vet ej – 19 stycken 

Vi tror att vi kan påverka miljön till det 

bättre, genom att ”dra vårt strå till stacken”. 
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Mailstudien 
. 
Det blev olika respons på utskicken, en del gav bra respons och svarade gärna och så gott de 

kunde, medan andra svarade kort och en del svarade inte alls. Gemensamt för de svar jag fick 

från företagen kopplade till optikbranschen var att de väldigt sällan eller aldrig hade fått några 

miljöfrågor från deras kunder. Svaren visade också på ett blandat miljöengagemang mellan 

företagen. Efter kontakt med en optikerbutik i Småland som källsorterar, gjordes en 

överenskommelse att få omhänderta deras tre veckors ihopsamlade metallavfall och 

hårdplastavfall. Metallavfallet vägde 0,4 kg, på ett år blir det cirka 7 kg från en butik. 

Innehållet av avfallet var aluminiumblistrar, några metallbågar och andra små 

metallförpackningar. Hårdplastavfallet vägde 2,3 kg, det blir cirka 40 kg på ett år. Innehållet 

bestod till största delen av små linsförpackningar. 

Det gemensamma man kunde se i svaren från de olika organisationerna och institutionerna var 

att de inte hade några specifika kunskaper om optikbranschen.29  
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DISKUSSION 
 

Mest vikt lades på huvudfrågorna: 

1. Hur miljövänlig är dagens optikerbutik? 

2. Hur kan optikerbutiken bli miljövänligare? 

Det är alltid en chansning att göra en enkät som man vill att mottagaren ska lägga tid på att 

fylla i och man måste ta ställning till på vilket sätt man ska distribuera den. Jag beslutade mig 

för att skicka ut min enkät via ”vanliga” posten av flera skäl, bland annat var ett skäl att jag 

tror många företag får mer mail än ”vanlig” post idag, och därför bedömde jag chansen som 

större att enkäten skulle läsas och besvaras, och ett annat skäl är att man slipper problem som 

brandväggar eller spamfilter. 

Det som märktes ifrån resultaten av enkätsvaren var att miljöengagemanget såg väldigt olika 

ut i butikerna. Det verkar som en del butiker är väldigt på gång med miljöarbetet, medan en 

del inte verkar ha tänkt mycket på det. Att använda sig av miljöledningssystem var det inte 

många som gjorde, men det kan kanske bero på att 28 stycken inte visste vad det var för 

något. Det positiva var att hela 53 stycken av 64 tror att de kan påverka miljön till det bättre 

genom att ”dra sitt strå till stacken”. 

På frågorna om källsortering visade det sig att de flesta är väldigt duktiga på att sortera 

tidningar och annat papper, medan sortering av metall inte är lika vanligt. Jag hoppas att mitt 

arbete kan få fler att börja med det, en sådan liten arbetsinsats gör mycket för miljön. Man 

sparar både på naturresurser och på energi när man återvinner metall. 

Aluminiumblistrar från linsförpackningar är förvisso små men väger sammanlagt en hel del. 

Jag fick kontakt med en optikerbutik i Småland som källsorterar och tog hand om deras 

metallåtervinning från tre veckors samlande. Den vägde 0,4 kg. Det blir mycket på ett år, 

nästan 7 kg från bara en butik, och om samtliga optikerbutiker sorterade för återvinning skulle 

miljövinsten förstås vara ännu större. 

Källsortering av hårdplast visade på samma tendens. Det skulle kunna bli mycket nya 

plastprodukter av företagens linsförpackningar och flaskor om de återvanns. 

På energiområdet skulle det kunna göras mer miljöinsatser. Här kan små arbetsinsatser som 

till exempel att stänga av de elektriska apparaterna när de inte används, välja energisnåla 

apparater och välja ett elbolag med ”grön el”, göra skillnad i miljöpåverkan och ekonomi. 

Letandet på ”nätet” och i databaser på högskolans bibliotek har visat att det inte finns så 

mycket som rör miljö och optikbranschen. Mailkontakterna med företag och organisationer 
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har gett olika utslag. En del verkade väldigt intresserade och svarade på frågorna så gott de 

kunde, medan andra hade väldigt svalt eller inget intresse alls att svara på frågorna. En del 

företag verkar väldigt framåt i sitt miljöarbete medan andra mindre framåt. Svaren från dessa 

grossister tyder på att de aldrig eller väldigt sällan får några miljöfrågor från sina kunder. 

 Här borde branschen kunna bidra genom att börja fråga och kräva av sina leverantörer att de 

tar miljön på allvar. De bör ta reda på sina produkters miljöpåverkan samt hur tillverkning och 

transporter av dessa går till, och se till att miljön finns i fokus vid produktutvecklingen. 

 Det var många positiva kommentarer i enkäten och viljan att göra något för miljön verkar 

finnas hos många. En del tar redan aktiv del i miljöarbetet och befinner sig i en process där 

material och råvaror cirkulerar istället för förbrukas. Ett problem som en del tog upp, var att 

de kände sig toppstyrda och inte kunde påverka sitt handlande så mycket. Därtill fanns det de 

som kände sig hindrade i sitt miljöarbete på grund av fastighetens läge. Men visst funderar jag 

lite på de enkäter jag inte fick tillbaka. Är det tidsbrist, ointresse eller kan det vara butiker 

som inte alls bryr sig om miljön som inte velat svara? Detta blir en felkälla eftersom det kan 

visa sig att det bara var de miljöintresserade som svarade, hur blir urvalet då? Andra felkällor 

är bland annat att det kan finnas otydlighet i enkätens påståenden som gör att de som svarat 

tyder det ”fel”. Hur sanningsenliga är svaren? Hur långt kan man dra slutsatser, när 64 av 100 

svarat på enkäten? Jag hade nu i efterhand velat skicka ut fler enkäter för att få mer underlag 

för eventuella slutsatser. Jag hade också velat skaffa mig mera kunskaper om de olika ämnena 

som används inom optikbranschen innan jag gjorde färdigt enkäten, för nu frågade jag till 

exempel om de använde miljöfarlig T-sprit, och nu i efterhand då jag har läst lite mer har jag 

kommit fram till att just T-sprit inte ses som något direkt miljöfarligt ämne (men det ska 

källsorteras som farligt avfall), och det kan vara så vid flera fall av de ämnena som nämnts, 

detta kan bero på att jag inte läst eller hittat miljöfakta om de olika ämnena. 

Mitt arbete har väckt fler frågor som jag inte hunnit ta reda på, som kanske kan vara uppslag 

till kommande examensarbeten? Framtida studier inom området kunde omfatta följande 

aspekter, hur ämnena och produkterna som används i branschen påverkar miljön och hälsan, 

hur tillverkningsprocesserna ser ut och hur miljö och arbetssituationerna ser ut i dessa fabriker 

ute i världen. 

Jag tror och hoppas på en ”grön” framtid för optikbranschen. 
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Jag vill avsluta med ett citat av Al Gore, vid hans tal vid utdelningen av Nobelpriset. 

”Kommande generationer kommer att ställa oss en utav två frågor. Antingen kommer de att 

fråga: 

Vad tänkte ni på, varför gjorde ni ingenting? Eller så kommer de att fråga: 

Hur fann ni den moraliska styrkan att resa er och framgångsrikt lösa den kris som så många sa 

var omöjlig att lösa”. 
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SLUTSATS 
 
Resultaten på enkätstudien visar en stor skillnad i miljöarbete mellan de olika butikerna. 

Positivt var att 53 av 64 svarade att de trodde att de kunde påverka miljön till det bättre 

genom att ”dra sitt strå till stacken”. Resultatet visade också att det finns mycket kvar att göra 

för att göra branschen miljövänligare, men med relativt små arbetsinsatser kan det göras 

mycket för allas vår miljö. 

Var sparsam med allt förutom glatt humör, kärlek och god service. 

Vi måste alla ta vårt miljöansvar .”Lösningen på miljöproblemen ligger i händerna på oss alla, 

oavsett om vi är politiker, företagsledare eller den ‘lille mannen och kvinnan’ på gatan.” 
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Stort tack till… 
 
Peter Lewis, min handledare. 
 
Alla som svarade på min enkät. 
. 
Alla som svarat på alla mina frågor. 
 
Min älskade familj som stått ut med mig under hela tiden och stöttat och hjälpt mig i arbetet. 
 
Alla som hjälpt mig med korrekturläsningen. 
 
Alla som tror på mig. 



 30 

REFERENSER 
 

1. http://greenpeace.org/sweden/kampanjer/klimat [2008-05-08]  
2. http://www.scb.se/statistik/MI/AA9999/2003MI01S%C3%850001_02.pdf [2008-04-

30] 
3. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5677-8.pdf [2008-04-

30] 
4. http://naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring [2008-05-08]   
5. Gore, A. En obekväm sanning. Ica Bokförlag; 2007 
6. http://www.miljomal.nu/om_miljomalen/miljomalen/mal7.php [2008-05-10] 
7. http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/ [2008-05-10] 
8. http://www.energiochmiljo.se [2008-05-08]   
9. http://www.sopor.nu [2008-05-08] 
10. http://www.sakab.se/upload/dokument/pdf/Laddningsbara%20filer/Broschyrer%20&2

0trycksaker/vitbok_Om-Farligt_avfall.pdf [2008-05-08] 
11. Elm, Mikael. Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR. Mailkontakt [2008-04-23] 
12. Kouchy, M.ochSkoglund, G.ochSvanberg, S.ochWiborn, P. Klimatresan. Stockholm: 

Svenska Naturskyddsföreningen; 2003 
13. http://www.vv.se/templates/page3_9813.aspx#dampa [2008-05-19] 
14. http://kristianstad.se/sv/Om-kommunen/Styrning-

ochforvaltning/Forvaltningarna/Miljo-och-halsoskyddskontoret/For-foretag-och-
verksamheter/Miljö-och-energi-for-foretag/ [2008-05-15] 

15.  Johansson, H. Zimerson, E. Tox-info del 7.1: a uppl. Göteborg; 1996 
16. http://apps.kemi.se/huset/studerandehus_content.html [2008-05-07] 
17. http://www.kemetyl.se/Produkter/filer/Sverige/Konsument/Hushåll/T-Röd/T-röd%20-

%20säkerhetsdatablad.pdf [2008-05-07] 
18. http://liveserver.berner.biz/data_filesystem/sdbse-951054.pdf [2008-05-19] 
19. Sveriges Kontaktlinsförening, KLASS 2007 
20. http://www.avfallsverige.se/ [2008-05-08] 
21. Persson, M. Sjöström, B. Johansson, P. Klimatsmart. Alfabeta Bokförlag AB; 2007 
22. Broman, Klas. Essilor AB, mailkontakt [2008-05-08] 
23. http://www.kalmar.se/t/page.aspx?id=32296 [2008-05-06]  
24. Almgren, R. Brorson, T. Enell, M. Miljöarbetet stärker affärerna. 1: a uppl. Uppsala: 

Författarna och Uppsala Publishing House AB; 2008  
25. http://www.vv.se[2008-05-08]  
26. http://www.danvikstullsdv.stockholm.se/2.123978010e74d42a96800079.html [2008-

03-26] 
27. www.hitta.se[2008-05-02] 
28. http://www.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=449 [2008-05-15] 
29. Mailkontakter:  - Broman Klas, Essilor AB, 14/5-2008. 

 - Dalenstam Eva, Miljöstyrningsrådet 
 - Elm Mikael, KSRR, 18/4-2008 

   - Fredriksson Gunnar, Naturvårdsverket, 16/4-2008 
   - Lorin Annika, SAKAB, 8/5-2008 
   - Rudquist Gun, Naturskyddsföreningen, 26/3-2008 
   - Stark Martin, Topcon, 31/4-2008 
   - Strömstedt Johan, Alcon, 15/4-2008 
 - Åström Peter, Nordiska lins AB, 12/5-2008 

 
     



 31 

BILAGOR 

Bilaga 1 

   Miljöenkät     

Återvinning        

(Kryssa bara i ett alternativ på varje  Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 
 påstående)        

1. Vi sorterar tidningar och annat 
 

  

    papper, och lämnar detta för  

    

    återvinning.        

         

2. Vi sorterar metall (t ex aluminium- 
    blistrar till linser) och lämnar 

     

    detta för återvinning.       

         

3. Vi sorterar hårdplast (t ex vätske- 
    flaskor), och lämnar detta för  

     

    återvinning.        

         

4. Vi sorterar glas och lämnar detta 
 

  

 

  

     för återvinning.    

   

         

5. Vi sorterar miljöfarligt avfall 
 

  

 

  

    ( t ex kemikalier,mediciner) och   

   

    lämnar detta för återvinning.      

    Ja Nej Vet ej   

6. Svara bara på detta påstående      

    om ni slipar in era glas själva.   

    Vi tar hand om slipavfallet på  
   

  

    ett miljövänligt sätt.       

         

Produkter        

    Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 
7. Vi väljer miljömärkta       

    produkter, när det finns. 
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8. Vi letar efter energi- 

    deklarerade och miljö-  
 

  
 

  
    märkta tekniska 
produkter. produkter,   

   

    (t ex datorer,vitvaror mm).      

         

9. Vi undviker att köpa in       

    kemiska produkter som  
    saknar innehållsdeklaration, 

     

    (t ex rengörings och diskmedel)      

         

10. Vi använder dessa miljöfarliga  T-sprit  Superlim  

    produkter.   Lacknafta Bensin  

    

 

Aceton Annat_____________ 

      

 

  

         

          Var god vänd sida! 

 

Transporter   Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 
         

11. Vi försöker tänka på miljön      

    vid transporter (t ex vid resor 
    till och från jobbet, möten,  

     

    konferenser o dyl).       

         

El         

         

12. Vi använder lågenergilampor,      

    där det fungerar.  
    

     

13. Vi låter inte våra elektriska      

    apparater stå på ("stand by") 
    över natten.   

     

      Ja Nej Vet ej  

14. Vi har elavtal med ett bolag      

    som har "grön el".    

     

   

 

Företaget        

         

15. Vi har en miljöpolicy    

    på vårat företag.   
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16. Vi använder oss av     

    miljöledningssystem.   

   

 

         

17. Vi prioriterar miljön.    

     

   

 

18. Vi ifrågasätter våra produkters      

    miljöpåverkan hos leverantören.   

     

   

 

19. Vi tror att vi kan påverka miljön     

    till det bättre, genom att "dra vårat strå  

    till stacken", genom att t ex sortera 

   

 

    sopor.        

         

20. Vi tror att "miljövänlighet" skulle   

    kunna vara ett försäljningsargument. 

   

 

         

21. Övrigt, här får ni gärna skriva ned ____________________________________ 

    egna tankar och funderingar om  ____________________________________ 

    miljön, kanske ni har några tips?  ____________________________________ 

         

    Tack för din medverkan!   
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Jag är en optikerstudent vid Högskolan i Kalmar, som håller på med min c-uppsats, där jag 
vill undersöka hur ”miljövänlig” dagens optikerbutik är. 
 
För att få svar på den frågan har jag skickat ut enkäter till 100 slumpmässigt utvalda 
butiker i Sverige. Jag vore väldigt tacksam om ni ville ta er tid i några minuter och svara på 
min enkät. Samarbeta gärna i er arbetsgrupp. 
 Resultatet kommer att hållas anonymt och kommer inte att kunna anknytas till en enskild 
butik, jag vill bara veta hur verkligheten ser ut, och om man kan göra några förbättringar. 
 Jag skulle vilja ha erat svar senast den 24  april. Vill ni ta del av slutresultatet får ni gärna 
skicka er E-post- adress, så skickar jag resultatet till er. 
 
Tack på förhand! 
  
Skriv eller ring gärna till mig om ni har några funderingar eller frågor. 
 
Många varma hälsningar 
Carina Mattsson 
 
 
Mail: cm22cv@student.hik.se 
Mobilnummer: 070-225 25 36 
 
Handledare: Peter Lewis,  
Universitetsadjunkt vid Högskolan i Kalmar. 
E-mail: peter.lewis@hik.se 
Telefonnummer: 0480-44 61 82 

                                                          
 



 35 

 



 36 

 
 


