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ABSTRACT
This study aims to examine how cosmetic products recycling and markings look like in Sweden. The

study used two methods where the first one was a visual research done through an external

monitoring of ten different nail polishes where recycling markings and other markings have been in

focus. Then, five products that have similar properties (content, recycling, marking) as nail polish

have been analyzed to compare with the polish. The second part of the method consists of a

quantitative web survey to find out what nail polish consumers' consumption looks like, how much

they know about recycling and markings on nail polish, and how they think a nail polish bottle affects

the environment.

Results and analysis show that cosmetics/nail polish consumers don't know much about nail polish

markings. They know that nail polish is bad for the environment, but not why it is bad. This therefore

shows that the visual communication on the nail polish bottle is not sufficient and needs to be better

through design. It requires a circular design that makes conscious decisions early in the process to

prevent the release of hazardous chemicals, miscommunication regarding the recycling of packaging

and clearer markings on the nail polish bottle.

This study is based on the UN's global goals: 12- Responsible Consumption and Production, more

specifically 12.4- Responsible Management of Chemicals and Waste and 13- Climate Action (UN

global goals, 2020).

The keywords used in this study to find relevant articles was: Recycling, reuse, circular design,

sustainable consumption, visual communication, nail polish, cosmetics, recycling symbols.

Titel: Skönhet till varje pris? - En studie om kosmetiska produkters märkning och återvinning

Författare: Andrea Lind von Mentzer

Kurs: Självständigt arbete C-uppsats 22,5 hp GD050G VT-2021

Antal ord: 11 934

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur kosmetiska produkters återvinningsmärkning kommuniceras

visuellt ur ett cirkulärt designperspektiv.

Metod: Visuell research & kvantitativ webbenkät

Huvudresultat: Återvinningsmärkningen och annan märkning på kosmetiska produkter är obefintlig och otydlig.

Därav slängs/återvinns kosmetiska produkter fel. Det är därför väsentligt genom design och visuell

kommunikation förtydliga och hjälpa konsumenten för att nå nya miljömål.

Nyckelord: Circular design, sustainable consumption, reuse, nail polish, cosmetics, recycling
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1. INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING
En särskild kosmetisk produkt som är intressant ur ett designperspektiv och som har kommit att bli

väldigt vanlig i många hushåll är nagellack (Designlife-cycle, 2016). Nagellacket har funnits med

länge i historien, i Kina doppade kvinnorna sina naglar i en kombination av bivax, äggvita, gelatin

och färgämnen för att uppnå den status som framkom av färgade naglar (Designlife-cycle, 2016). År

2009 var nagellack den snabbaste växande kategorin inom kosmetika (Sun et al., 2015). Nagellack och

många andra kosmetiska produkter ingår i den linjära modellen av resursförbrukning kallad

“take-make-use and dispose”(MacArthur, 2013). Företag skördar och utvinner material, tillverkar och

producerar en produkt av materialen, säljer produkten till konsumenten, som sedan slänger

produkten när den inte längre tjänar sitt syfte (MacArthur, 2013). Därav är det sista steget där

produkten slängs eller i denna studies fall återvinns väldigt viktig. Enligt Dala Avfall (2021) ska

kosmetika sorteras antingen som restavfall (brännbart) eller hushållsavfall. Nagellack å andra sidan

sorteras som farligt avfall då de innehåller farliga kemikalier (Dala Avfall, 2021). Läkemedelsverket är

Sveriges tillsynsmyndighet för märkning av kosmetiska produkter där just märkningen är avgörande

för kosmetiskt avfall. Naturvårdsverket (2015) skriver i sin rapport att det är väsentligt att begränsa

avfallets mängd samt förhindra spridning av farliga ämnen för att nå miljömålen. Det viktiga i

sammanhanget är hanteringen av det farliga avfallet då en felhantering av det kan leda till avsevärda

negativa konsekvenser för miljön (Naturvårdsverket, 2015).

Ett exempel som visar på hur farliga ämnen kan påverka miljön skriver Claudia Juliano och Giovanni

Antonio Magrini (2017) om i sin analys Cosmetic Ingredients as Emerging Pollutants of Environmental and

Health Concern, där en av de farliga ämnena som kan hittas i luft, damm, jord och vatten är parabener.

Parabener är vanligt i både kosmetika och nagellack (Bilal et al., 2020). De skriver även att de

kontinuerligt släpps relativt höga nivåer i avloppsvatten från städer och sjukhus som ett resultat av

personliga produkter alltså produkter såsom kosmetika, hushållskemikalier och läkemedel (Juliano &

Magrini, 2017). Avloppsreningsanläggningar avlägsnar de flesta parabener som finns i vattenfasen

men trots detta upptäcks fortfarande parabener på ytvatten, och då särskilt i floder. De skriver att det

är svårt att hitta studier om parabener i havsvatten, men att det finns mycket forskning och

dokumentation om att man hittat paraben i flera djur som lever i havet eller vid kustområden samt

vävnader hos havsfåglar och deras ägg (Juliano & Magrini, 2017).

Enligt KoHF (2019) är Europa världens största marknad för kosmetiska produkter. I Cosmetics

Europes senaste rapport Market Performance 2019 visar bland annat att den totala försäljningen av

kosmetiska produkter till svenska konsumenter under 2019 var 1984 miljoner Euro (KoHF, 2019). Den

globala kosmetikamarknaden beräknas registrera en CAGR (sammansatt årlig tillväxttakt) på 4,3%

under perioden (2016-2022) och förväntas nå 429,8 miljarder dollar år 2022 (Bilal et al., 2020).

Problemet är att det saknas kunskap om hur man genom ett designperspektiv kan påverka nagellacks

återvinning redan tidigt i design skedet genom att göra medvetna designbeslut som är cirkulära i alla

5



Skönhet till varje pris?- En studie om kosmetiska produkters märkning och återvinning

Andrea Lind von Mentzer- 2021

_____________________________________________________________________________________________________________

stadier. Dessutom kan man genom design kommunicera återvinnings information på

förpackningarna så det inte ska finnas rum för otydlighet angående återvinning (Moreno et al., 2016).

Det är uppenbart att smart och innovativ design samt återanvändning kan minska utgifterna för

material och kostnaderna för avfallshantering betydligt. Det kan även skapa nya företag med mer

funktionella produkter, för att till slut möta nya konsumenters behov när befolkningen växer (Ellen

MacArthur Foundation, 2013).

Forskningen som finns är begränsad gällande kosmetisk märkning, återvinning och påverkan på

miljön och då särskilt som belyser problemet utifrån ett designperspektiv. Därav är det relevant i

denna studie forska om hur hållbar konsumtion, visuell kommunikation, märkning,

återvinningsmärkning och cirkulär design kan hjälpa till och bidra till en hållbar utveckling.

Syftet med denna studie är att undersöka hur kosmetiska produkters återvinningsmärkning

kommuniceras visuellt ur ett cirkulärt designperspektiv. Studien utgår från FN:s globala mål: 12-

hållbar konsumtion och produktion närmare bestämt 12.4- ansvarsfull hantering av kemikalier och

avfall samt 13- bekämpa klimatförändringarna (FN globala målen, 2020).
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med studien är att undersöka hur kosmetiska produkters återvinningsmärkning kommuniceras

visuellt ur ett cirkulärt designperspektiv.

1. Hur ser den visuella kommunikationen och återvinningsmärkningen ut kring nagellack?

 2. Hur ser ett urval människors vardagliga konsumtion och återvinning ut vad gäller nagellack?
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3. BAKGRUND

I detta kapitel beskrivs nagellack, förpackning (nagellacksflaskan) och nagellacksborttagning/ aceton.

3.1 NAGELLACK
Leigh Matthews (2020) skriver att nagellack innehåller fyra viktiga komponenter: mjukgörare,

filmbildare, lösningsmedel och färgpigment. Filmbildare såsom nitrocellulosa eller cellulose acetate

butyrate gör lacket hårt och glansigt när det torkar. Resin eller ytterligare filmbildare såsom

tosylamide och formaldehyd gör att lacket blir segare och tål mer. Mjukningsmedlet (-erna) såsom

trifenylfosfat, trimetylpentan yldiiso butyrat och dibutylftalat (DBP) hjälper till att förhindra flisor och

sprickor i nagellacket. Lösningsmedel såsom etylacetat och isopropylalkohol gör att det går lätt att

måla nagellacket jämnt och fint. Det gör det också möjligt för lacket att torka snabbare eftersom dessa

kemikalier avdunstar snabbare än vatten. Till sist innehåller också nagellack oftast något slags

färgämne och/eller piment. Detta betyder vanligtvis ett polermedel, som stearalkonium hectorite

eller bentonit. Färgade nagellack innehåller också ofta en UV-stabilisator för att förhindra att färgen

bleknar när den utsätts för solljus. Bensofenon-1 är en av de vanligaste och som även finns i

solskyddsfaktorer (Matthews, 2020). Johanna Congleton (2015) skriver om en studie gjord av forskare

vid Duke University och EWG organisationen där ett experiment gjordes med nagellack som visade

att resultaten representerar övertygande bevis för trifenylfosfat (TPHP), en misstänkt hormonstörande

kemikalie som ofta används vid plasttillverkning och som brandskyddsmedel i skummöbler.

Kemikalien kommer alltså in i människokroppen via nagellack. Varje kvinna som ställde upp på att

måla naglarna för studien hade denna kemikalie i sig. Dessa resultat är oroande då en växande

mängd vetenskaplig data från andra studier visar hormonstörningar. På djur har det orsakat

reproduktiva och utvecklingsmässiga oegentligheter (Congleton, 2015).

3.2 FÖRPACKNING
En nagellacksflaska är gjord av glas (flaskan), plast (lock), plast (borste) och metallpärla (finns i vissa

speciella nagellack) (metall) (Arora & Tosti, 2017).

3.3 NAGELLACKSBORTTAGNING/ACETON
Enligt uppslagsverket NE (2021) är aceton en vattenlöslig, färglös och mycket brandfarlig brännbar

vätska med en liknande lukt som kan påminnas om eter. Acteon används ofta inom industri som

lösningsmedel, som till exempel för plaster, lacker och som syntes mellanled av andra organiska

kemikalier. Ämnet kan irritera slemhinnor samt ögon och är vid hudkontakt uttorkande. När ämnet

andas in kan det även ge huvudvärk och dåsighet (NE, 2021).
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4. BEGREPPSDEFINITION

Kosmetiska produkter: Produkter som mascara, schampoo, balsam, hårfärg, nagellack osv

Återvinningsmärkning: Med återvinningsmärkning menas närmare bestämt hur företagen visuellt

kommunicerar på eller runt om (såsom på hyllorna) själva produkten hur den ska återvinnas korrekt,

och med kemikaliemärkning likaså.
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5. AVGRÄNSNING
I denna studie kommer inriktningen vara kosmetiska produkter och närmare bestämt nagellack

(innehåll, förpackning och återvinning/märkning).
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6. TEORI
I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teorier som ligger till underlag för denna studie, nämligen

hållbar konsumtion, visuell kommunikation, märkning av kosmetiska produkter, cirkulär design samt

återvinning av kosmetiska produkter.

6.1 HÅLLBAR KONSUMTION
Konsumtion i sin helhet är viktig och fyller flera funktioner, i samhället är den en central faktor för

tillväxt och är betydande för företag, hushållets dagliga aktiviteter och statliga myndigheter (Ottosson

& Parment, 2016). Även miljömässig hållbar konsumtion är betydelsefull och som kan delas in i tre

huvudområden: hur vi reser och hur vi förbrukar energi, hur vi äter och hur vi tar hand om avfallet

(återvinningen) i vårt boende. Dessa menar Ottosson & Parment (2016) är viktiga att tänka på och är

tre av de största faktorerna som ligger till grund för den överkonsumtion som är idag. Doris Fuchs

(2013) menar att ett hållbart konsumtionsperspektiv vilket är tydligare än något annat hållbarhetssätt,

tvingar oss att fråga om vi är villiga att förändra de samhälls politiska och ekonomiska grundpelare

för att kunna nå en hållbar utveckling. Att applicera hållbar konsumtion är svårt för politik, forskning

och samhället då våra grundpelare alltså måste analyseras och ändras på vilket inte är lätt då det

baseras på våra liv (Fuchs, 2013).

En köpbeslutsprocess som är central för att förstå konsumtionsbeslut består av tre faser (förköpsfasen,

köpfasen och efterköpsfasen) (Ottosson & Parment, 2016). Ottosson & Parment (2016) har renodlat

och förtydligat denna process till fem faser som ofta används i marknadsföring (se fig. 1). Den första

av de fem faserna är behovsupptäckten där konsumenten känner att det finns ett behov av att lösa

problem eller stilla ett behov, detta kan visa sig i antingen intern stimuli (ex, hunger) eller extern

stimuli (ex, annons). Om konsumenten är törstig lär hen köpa en flaska vatten utan att samla mer

information jämfört med ett husköp exempelvis. Där kommer informationssökningen in som är andra

fasen i processen. I denna fas är det vanligt att söka information via personliga källor (vänner och

familj), kommersiella källor (reklam) och publika källor (massmedia och bloggar). Genom dessa

källor påverkas konsumentens beslut och detsamma gäller utvärderingsfasen som är den tredje fasen.

Samma konsument kan exempelvis räkna noga vid ett husköp, men vid ett annat köp förlita sig på

familjen eller ren intuition. I den fjärde fasen köpbeslut är det inte ovanligt att konsumenten själv inte

kan förklara varför ett köp sker. Köpbesultet kan påverkas av olika faktorer såsom personlig

försäljning eller oväntade situationer (ex, att konsumenten går in i en butik och får dålig service och

väljer att gå därifrån). Den femte och sista fasen är efterköpsbeteende där konsumenten gör en

utvärdering på sitt köp vilket är en viktig del i köpprocessen. Beroende på om produkten levt upp till

konsumentens förväntningar blir konsumenten nöjd eller inte. Detta innebär att säljare, reklam osv

bör undvika att lova sånt som produkten inte lever upp till (Ottosson & Parment, 2016).
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Fig 1. En Illustration på köpbeslutsprocessen av författaren av denna studie, Andrea Lind von Mentzer. Tolkad från Mikael

Ottosson & Anders Parment (2016).

Hårvik Austgulen (2015) skriver att konsumtion och konsumentansvar kring hållbar konsumtion

ligger hos forskningen för politisk konsumtion. Där den individuella handlingen som konsumenten

gör inom politisk konsumtion betyder mer, handlingen ses som ett sätt för individen att göra sig hörd

och kan även ses som en form av aktivism (Hårvik Austgulen, 2015). Fuchs (2013) skriver dock att

hållbar konsumtion börjat associeras med alla slags meningar inom styrning och

forskningsverksamhet. Det kan kopplas till konsumentsäkerhet, konsumenternas hälsa,

resurseffektivitet, life-cycle tänkande och minskning av avfall (Fuchs, 2013).

Resultat från en empirisk studie av Michael Gerhard Luchs (2015) visar på att konsumentansvar kan

vara en bättre utövare för ett hållbart konsumentbeteende än attityder till hållbarhet. I sin tur kan då

detta betyda att forskare kan tycka att det är produktivt att fokusera direkt på konsumenternas känsla

och ansvar i snarare än på deras allmänna attityder till hållbar konsumtion och hållbarhet. Detta

betyder dock inte att inställningen till hållbarhet inte är viktig. Luchs (2015) skriver att den bästa

modellen är den som tar beaktning till den gemensamma effekten av både attityder till hållbarhet och

konsumenternas ansvarskänsla. I en artikel av Vesselina Dimitrova et al. (2009) visar att attityden till

hälso och naturliga ingredienser i kosmetika bara växer. Konsumenter tänker allt mer på hur de

behandlar sin kropp och hälsa, genom att det blivit trendigare med åren att vara hälsosam har även

kosmetika blivit mer populärt inom området. Ottosson & Parment (2016) menar dock att

konsumenter gärna pratar om hållbarhet men oftast inte handlar hållbart.

6.2 VISUELL KOMMUNIKATION
Bo Bergström skriver att visuell kommunikation är ett ihopsamlat begrepp för olika discipliner som

används för att utforma förändring. Försök till visuell kommunikation sker i olika branscher såsom

reklam, nyhetsförmedling, visuell profilering och information. Bergström (2017) menar att det finns

tre perspektiv på kommunikationsprocessen som är sammanflätade med varandra,

intentionsperspektiv, närperspektiv och receptionsperspektiv. Bergström (2017) skriver att vi inte ser

på saker och ting som de är utan vi ser dom som vi är. Sändaren arbetar utifrån sitt

intentionsperspektiv, där mål, analys och budskap är en del av det viktigaste punkterna. Budbäraren

som engagerar verkar från sitt närperspektiv, som framförallt innefattar det visuella men även

samspelet med det verbala. Sist agerar den valda mottagaren utifrån sitt eget receptionsperspektiv

som innefattar tolkning, upplevelse och perception. Mottagaren relaterat detta sedan tillbaka till
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sändaren (Bergström, 2017). För att skapa ett lyckat varumärke används olika

kommunikationsstrategier, när dessa är klara söker sig konsumenterna till de företag som de känner

förtroende för. Och för att uppnå det finns det fyra P:n som är avgörande i både visuell

kommunikation och marknadsföring, nämligen produkten (design, kvalite, storlek och förpackning),

pris (som matchar tillgång och efterfrågan), plats (vart produkten säljs) och promotion (pr, reklam,

personlig försäljning) (Bergström, 2017). Förpackningar inom visuell kommunikation är även det

intressant då de förmedlar ett budskap hemma hos konsumenterna och i butik, alltså både före, under

och efter köptillfället (Bergström, 2017). Bergström (2017) menar på att designers har en ständig kamp

mellan att skapa en vacker men ändå funktionell förpackning.

6. 2. 1 MÄRKNING AV KOSMETISKA PRODUKTER
Inom EU/EES genom EU:s kosmetikalagstiftning är reglerna för kosmetiska produkter samma för

alla länder, men läkemedelsverket (2020) är den tillsynsmyndigheten som är särskilt ansvarig

gällande märkning på en kosmetisk produkt i Sverige. Och detta är viktigt då det oftast är den enda

informationen konsumenten får gällande produkten (Läkemedelsverket, 2020). Definitionen av

kosmetika lyder enligt dom följande: Kosmetiska produkter är blandningar som är avsedda att

appliceras på de yttre delarna av människokroppen (naglar, hår, överhud, hårbotten, yttre könsorgan

och läppar) eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att

parfymera eller rengöra, förändra utseende, bibehålla skick, skydda eller korrigera kroppslukt. Detta

visar alltså på att kosmetika inte bara omfattar sminkprodukter som oftast är den vanligaste

associationen vi har, utan även produkter så som munskölj, tandkräm, hårfärgningsmedel, nagellack

etcetera. De produkter som inte ingår i denna kategori utan räknas som kemiska produkter och faller

under kemikalieinspektionen tillsyn är produkter exempelvis avsedda till djur såsom hund schampo,

men även tvätt- och diskmedel samt andra rengöringsmedel som vi använder (Läkemedelsverket,

2020). Produkter som innefattar behållare exempelvis tub och burk samt förpackning exempelvis

plastfilm och kartong ska märkas på båda ställena. Enligt regler från kosmetikaförordningen ska en

viss del av märkningen vara på svenska. Såsom hänvisning till hållbarhetstid, innehållsmått,

produktens syfte/funktion och försiktighetsåtgärder vid användning (Läkemedelsverket, 2020). Det

finns dock ytterligare regler kring dessa krav, om innehållets mängd är 5g eller 5ml behöver inte

mängden anges, hållbarhetsdatumet som är upp till 30 månader kan märkas med timglassymbol men

om produkten håller mer än 30 månader ska produkten märkas med en POA (Period After Opening).

Om produktens hållbarhetstid har gått ut kan bakterier frodas och växa, vilket sedan kan leda till

inflammation och irritation (Hudspecialisten, 2016) Å andra sidan står det ingenting om vad som

händer ifall konsumenten använder utgånget nagellack, och detta på grund av att nagellack i princip

består av plast och kemikalier (design-cycle, 2016).

Naturskyddsföreningen (2019) skriver att innehållsförteckningen på smink och hygienprodukter kan

vara svår att förstå för personer som inte är kemister. Trots hårda lagar som vi i Sverige har på vad
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som får finnas i kosmetiska produkter kan det ändå finnas ämnen som varken är bra för hälsa eller

miljö på grund av att många ämnen ännu inte är undersökta, och därför vet man inte om de behöver

förbjudas eller inte. Några exempel på ingredienser där det fortfarande inte finns några regler kring

är hormonstörande ämnen, nanomaterial och plast detta på grund av att EU ännu inte har gjort någon

lagstiftning (Naturskyddsföreningen, 2019).

En annan viktig förordning är REACH (2021) som startade 2007 och innehåller lagstiftning kring

kemikalier. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals dvs

registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning (REACH, 2021). REACH identifierar och utreder

alla kemikalier inom EU i syfte att säkra och garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och

miljö.

6.3 CIRKULÄR DESIGN

Cirkulär design som är en del av den cirkulära ekonomin definieras av Ellen MacArthur Foundation

(2021) Den cirkulära ekonomin bygger på principerna att skapa design som minimerar avfall och

föroreningar, hålla produkter och material i bruk samt regenerera naturliga system (MacArthur, 2021).

Även Didenko (2018) skriver detta då han menar på att material och energicykeln skapas inom det

ekonomiska systemet tillsammans med metoden av den cirkulära ekonomin: återvinna avfall,

återanvända enheter i gamla produkter, reparera och förbättra enheter och använda ett systematiskt

tillvägagångssätt som tar hänsyn till hur varorna kommer att cirkulera i

det ekonomiska systemet. MacArthur (2021) menar att design är framträdande i hjärtat av den

cirkulära ekonomin, det kräver att vi omformar allt från produkter, affärsmodeller, städer och linjära

system som funnits under de senaste århundraden. Under cirkulär design finns cirkulär ekonomi

som även kan beskrivas som “take-make-use-reuse” och som skiljer sig från den linjära ekonomin

“take, make, use and dispose” (MacArthur, 2021).

Rebecca Earley (2017) skriver att design spelar en mycket viktig roll i de skadliga effekterna på

naturliga system och att cirkulär design skiljer sig från hållbar design då hållbar design går att mäta,

det är antingen ett slutet kretslopp (closed-looped-system) eller inte. Om produkter eller system

konstant håller själva resursanvändningen kan kretsen slutas och materialen kan då hållas i omlopp

för alltid (Earley, 2017). Även Didenko (2018) skriver att en cirkulär modell (closed-looped-system)

har ökat som ett alternativ till den vanliga linjära ekonomiska modellen. De grundläggande

principerna för cirkulär ekonomisk modell bygger på att optimera värdet på resurserna i användning,

återanvändning av produktions- och konsumtions avfall samt en övergång till användning av

förnybar energi (Didenko, 2018). Early (2017) menar också på att designforskare direkt måste arbeta

med cirkularitetsprinciper genom att engagera sig i teknik, material, användares behov och

affärsutmaningar (Earley, 2017). Designa bort avfall är ett uttryck MacArthur (2013) använder.

MacArthur (2013) menar på att avfall inte skulle existera när de biologiska och tekniska
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komponenterna eller (näringsämnena) av en produkt är för avsikt designade för att passa in i en

biologisk eller teknisk materialcykel (livscykel), designad för att tas isär och byggas om för att sedan

kunna återanvändas. Didenko (2018) menar också detta då han skriver att produktion, konsumtion

och bortskaffande av en produkt inte ska förknippas med ökat avfall utan snarare att i slutet av sin

livscykel bör en produkt ses mer som en resurs än skräp som ska kasseras eller förbrännas.

6. 3. 1 ÅTERVINNING AV KOSMETISKA PRODUKTER
Enligt Dala Avfall (2021) sorteras “smink” som farligt avfall och kosmetiska produkter som restavfall

(brännbart) hushållsavfall anledningen till detta är att kosmetiska produkter innefattar utöver smink,

till exempel rengöring och hårvård och därmed kan sorteras som restavfall (Dala Avfall, 2021).

Nagellack å andra sidan ingår under kategorin smink och sorteras som farligt avfall vilket inte är så

konstigt då nagellack endast innehåller farliga kemikalier (Dala Avfall, 2021). Faktum är att de flesta

städer listar nagellack som en kemikalisk farlig avfallsprodukt som ligger på samma nivå som

bekämpningsmedel, husfärg och bilbatterier. Det fina röda nagellacket i badrumsskåpet måste alltså

kasseras lika noggrant som motorolja för att undvika att tömmas dess toxicitet i mark och

grundvatten (One Green Planet, 2015).

Ett material som återkommer och finns mycket inom kosmetika och särskilt nagellack är glas. Chao &

Liao (2011) skriver att glas är ett av det mest värdefulla återvinningsmaterial på grund av att det kan

återanvändas och återvinnas helt och bryts knappt ner. Återvunnet glas kan användas för

byggnadsmaterial, asfaltsvägar och porslin (Chao & Liao, 2011). Fördelarna med återvinning av glas

är bevarade naturresurser och mineraler, minskad luftförorening och minskad energiförbrukning. Om

glas kan återvinnas effektivt kan miljön förbättras avsevärt (Chao & Liao, 2011). Några anledningar

till varför glas är ett bra material för kosmetiska produkter är för att det består av helt naturliga råa

material (Packon, 2018). Andra material såsom PVC (en typ av plast) kan ha en dålig effekt på

människors hälsa och miljön jämfört med glas som inte har dessa effekter (Packon, 2018). Ett annat

material som påverkar återvinningen av kosmetika och nagellack är plast. Bilal et al. (2020) skriver

först och främst att plastföroreningar i vattenlevande system visar en växande oro för miljön.

Mikroplast är en plast som oftast är mindre än 5 mm långt och kan förekomma i nagellack i form av

glitter. (Bilal et al., 2020). Eftersom plasten är så extremt liten kan den direkt införlivas i den marina

miljön genom att den fångas i avloppsreningen där den sedan växer och går in i vattenströmmar

genom hushållsavloppssystem som sedan slutligen kanaliseras till sjöar och hav (Bilal et al., 2020).

Även den rinnande formen av nagellack eller flisor av lack kan hamna i vatten (Bilal et al., 2020).

Själva nagellacksflaskan och andra kosmetiska produkter har även en förpackning eller en del av

förpackning gjord av plast. Detta innebär att det blir svårare att återvinna för konsumenten då de

måste dela upp förpackningen eller så sker  det en förvirring då det är olika material som kan

resultera i att produkten slängs i vanliga sopor (Bilal et al., 2020).
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7. METOD

I detta kapitel beskrivs det material som studien kommer att undersöka, vilka avgränsningar som gjorts, redogör

genomförandet som urvalet och materialet gjorts ifrån, bortfallsanalys samt en presentation av valet av metod

som är visuell research och kvantitativ webbenkätundersökning. Metodproblem och etiska aspekter tas även upp.

Denna studie är uppbyggd av två olika metoddelar. Den första delen består av en omvärldsbevakning

genom en visuell research för att undersöka hur den visuella kommunikationen och

återvinningsmärkningen ser ut kring nagellack, det gjordes även en jämförelse med andra produkter

som har samma egenskaper som nagellack och som återvinns likadant för att se hur deras visuella

kommunikation ser ut. Gillian Rose (2014) skriver att visuell research som som metod menas med att

man använder visuella material av något slag som en del av processen att generera bevis för att

utforska forskningsfrågor. Dessa metoder är olika, och deras mångfald ligger i både de typer av

visuella material de arbetar med och i de förfarande som dessa material utsätts för (Rose, 2014). Den

andra delen är en kvantitativ webbenkätundersökning, för att undersöka hur ett urval människors

vardagliga konsumtion och återvinning ser ut gällande nagellack. Enkät som metod har till sin stora

fördel i att den kan nå många samt att alla får precis samma frågor (Kylén, 2004). Webbenkät hamnar

även i en mellanposition där det finns möjlighet att ställa fler frågor än en telefonintervju och färre

frågor än en personlig intervju (Esaiasson et al., 2017).

7.1 VISUELL RESEARCH
Den första metoden visuell research användes för att besvara studiens första frågeställning; Hur ser

den visuella kommunikationen och återvinningsmärkningen ut kring nagellack? (se bilaga 3, 4 och 5 för

bilder på den visuella researchen).

Utifrån frågeställningen är en visuell research relevant för studien. Visuell research eller närmare

bestämt visuella material såsom bilder, diagram och filmer har använts länge av forskare (Rose, 2016).

De används för att utreda frågor om hur materialet synliggörs (Rose, 2016). Beroende på metod kan

undersökningen redan grundas från befintliga bilder som antingen forskaren tar, bilder som redan

finns eller bilder som en medverkande i studien tar (Rose, 2016). Visuell research kan även användas

angående ett visst ämne genom att utforska olika delar av det sociala livet (Rose, 2016). Enligt Noble

& Bestley (2016) är visuell research viktig i design. De menar på att det kan vara en kritisk utredning

där sökandet leder till information för att sedan utvärdera testhypoteser eller designförslag (Noble &

Besley, 2016). Exempelvis lösningen på en kreativ brief till en kund kan man nå effektivt genom att

använda sig av visuell research där också undersökningen blir meningsfull (Noble & Besley, 2016).
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7.1. 1 MATERIAL OCH URVAL
Ett urval och en avgränsning till 10 nagellack som säljs i svenska butiker gjordes då det är mest

relevant för denna studie. Valet av nagellacken har gjorts genom ett klusterurval där det först drogs

ett slumpmässigt urval om vilken butik nagellacken skulle väljas ifrån (det blev Åhléns) och sen i steg

två drogs ett slumpmässigt urval av 10 nagellack som köptes i butiken. Sedan gjordes ett urval och

avgränsning till 5 produkter som har liknande egenskaper (innehåll, märkning och återvinning) som

nagellack. De 5 produkterna valdes utifrån hemsidan Dala Avfall (2021) där de listat olika produkter

som återvinns på samma sätt som nagellack det vill säga farligt avfall. Författaren valde butiken

Rusta och valde därefter de produkter som fanns på listan och som fanns i butiken.

7.1. 2 GENOMFÖRANDE
Den visuella researchen utgick från bilder på nagellack samt produkter som består av liknande

egenskaper som nagellack. Det som undersöktes var hur nagellackets återvinningsmärkning och

annan märkning kommuniceras och visualiseras jämfört med de andra produkterna med liknande

innehåll och samma återvinning. Nagellacken och produkterna fotades av hemma hos författaren.

7.1. 3 METODPROBLEM
Metodproblemet i detta fall är det urval som gjordes som inte visar alla nagellack och produkter som

finns på svensk marknad, då urvalet var ett slumpmässigt urval- klusterurval. Den statistiska

osäkerheten i resultatet blir större då slumpens möjligheter att visa ett representativt urval har

begränsats (Esaiasson et al., 2017). Nagellacksurvalet kan då bli en sämre miniatyrkopia av

populationen (Esaiasson et al., 2017).

7.2 KVANTITATIV WEBBENKÄTUNDERSÖKNING
Den andra metoden kvantitativ webbenkätundersökning användes som metod för att besvara

studiens andra frågeställning; Hur ser ett urval människors vardagliga konsumtion och återvinning ut vad

gäller nagellack? (Se bilaga 6 & 7 där enkätfrågor och resultat visas).

Utifrån frågeställningen är en respondentundersökning med inriktning enkät relevant för studien.

Enkäten eller närmare bestämt webbenkäten är kvantitativ då den är gjord på 14 förutbestämda

frågor med standardiserade svar där ett större antal respondenter svarat (Esaiasson et al., 2017). I

webbenkäten förekommer även frågor där respondenten kan svara öppet, detta för att respondenten

ska kunna skriva ett utförligare svar, utveckla sin åsikt och förtydliga sig. Enligt Denti et al. (2012) är

Facebook en daglig rutin för 84% av den svenska befolkningen därav har webbenkäten delats på just

Facebook. Där har även alla en chans att delta då urvalet är gjord på en självselektion (Grønmo, 2006).
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7.2. 1 URVAL
Utgångsläget i studiens population är kosmetik/nagellackskonsumenter där intresset ligger i

återvinningsmärkning och konsumtion av kosmetik/nagellack. Baserat på den populationen har

därefter ett obundet slumpmässigt urval utförts, med det menas att alla inom populationen har en

stor chans att få delta i webbenkäten (Esaiasson et al., 2017). Urvalet fortsätter sedan genom

självselektion där de obundet slumpmässigt utvalda respondenterna själva aktivt väljer att vara med i

webbenkäten eller inte (Grønmo, 2006). Förväntningen med denna studie är att respondenterna som

väljer att delta är de mest intresserade och har därmed mest relevant och bra information och svar att

bidra med, och då också känner sig bekväma med att dela med sig av den informationen (Grønmo,

2006). På grund av denna anledning är vissa frågor i webbenkäten mer av den kvalitativa sorten.

Fig. 2 Meddelandet som publicerades och delades på författaren av denna studies Facebook-sida.

7.2. 2 GENOMFÖRANDE
Det finns många olika typer av enkäter såsom postenkäter, gruppenkät, “vanlig” enkät exempelvis

sådana som delas ut på skolor och webbenkät (Esaiasson et al., 2017). Enligt Kylén (2004) kan

skillnaden mellan enkät på papper och på internet vara stor. På papper kan enkäter delas ut eller
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skickas ut på ett möte till exempel. Svarsfrekvensen kommer därmed bli hög då personerna på mötet

kommer svara på enkäten innan de lämnar mötet. Å andra sidan kan de vara stressade och då kan

svaren påverkas och bli mindre genomtänkta. Jämfört med webbenkät där svarsfrekvensen kan bli

väldigt stor (Kylén, 2004).

Webbenkäten för denna studie gjordes via en hemsida vars namn är Survio. Valet av hemsida

grundades på att den var gratis och enkel att använda. Kylén (2004) skriver att

datorprogram/hemsidor som är utformade för frågor ofta har en bra och uttänkt layout för att göra

det enkelt för svarspersonerna. Detta upplevdes Survio ha. Enkäten delades på författarens Facebook

med 467 vänner.

7.2. 3 BORTFALLSANALYS
På grund av att denna studie genomförts via Facebook med en webbenkät som metod betyder det att

det kommer bli ett visst bortfall, en bortfallsanalys är därför relevant för studien. Ekström (2010)

skriver att det sker ett slags bortfall i alla undersökningar. Av de 467 personer som kunde svarat på

enkäten via Facebook har 83 svarat vilket innebär att 384 personer tillhör det externa bortfallet

(Ekström, 2010) Det externa bortfallet består av två grupper, de som har ovilja, tidsbrist och ointresse

eller den andra gruppen där det egentligen handlar om ett naturligt bortfall, men som man inte fått

någon information om. Därmed kommer alltid ett naturligt bortfall ingå i den externa bortfallet

(Ekström 2010). Eftersom urvalet i studien var kosmetik/nagellackskonsumenter rör inte den första

gruppen närmare bestämt ointresserade personer studien. En annan faktor inom bortfallsanalys är ett

internt bortfall där svarspersonen lämnat svarsalternativ blanka, detta menar dock Ekström (2010)

inte är något som behöver strykas från studien då det går att anta att svarspersonen lämnat

enkätfrågan tom med flit (Ekström, 2010). I denna studie är webbenkäten utformad så att ett blank

svar inte samlas in, vilket i sin tur betyder att bortfallet redan sållats bort. Alla frågor i enkäten är

obligatoriska där svarspersonen inte kan fortsätta enkäten utan att ha svarat. Detta på grund av att de

som faktiskt svarar är de konsumenter studien ämnar efter. Däremot finns det ett alternativ där

svarspersonen kan välja “vet ej” för att minimera ytterligare bortfall.

7.3 VALIDATED OCH RELIABILITET
Validitet är ett forskningsmetodiskt begrepp som betyder giltighet, det vill säga att forskaren mäter

det som är menat att mäta (Stukát, 2011). Forskaren mäter närmare bestämt relevansen för studien

(Stukát, 2011). Validitet betyder även att data samlas in som sedan undersöker det som är avsett att

undersökas (Esaiasson et al., 2017). Denna studie skulle alltså med hjälp av en visuell research och en

kvantitativ webbenkät mäta/undersöka: hur kosmetiska produkters återvinningsmärkning kommuniceras

visuellt ur ett cirkulärt designperspektiv. Den visuella researchen och kvantitativa webbenkäten fyllde sin

funktion då det framkom av datan/resultatet. Genom korrekt research och korrekta enkätfrågor som

ställdes gavs ett material som besvarade studiens frågeställning och syfte. Validiteten av

slumpmässigt urval- klusterurval kan däremot ifrågasättas då den statistiska osäkerheten i resultatet
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blir större då slumpens möjligheter att visa ett representativt urval har begränsats (Esaiasson et al.,

2017). Urvalet kan då bli en sämre miniatyrkopia av populationen (Esaiasson et al., 2017) På grund av

detta kan då validiteten minska och anses otillräcklig.

Reliabilitet är det andra forskningsmetodiska begreppet som innebär att metoderna som studien

använder sig av är tillförlitliga och mätnoggrana (Stukát, 2011). Studiens första metod visuell research

är tillförlitlig för studiens syfte då forskaren var tvungen att få en överblick över hur olika produkter

visar sin återvinningsmärkning och annan märkning. Den andra metoden kvantitativ webbenkät är

även den tillförlitlig för studiens syfte då den krävdes för att få en överblick om hur ett urval

människors vardagliga konsumtion och återvinning ser ut gällande nagellack. Enligt Esaiasson et al.

(2017) är alla metoder för datainsamling bra på olika sätt, det finns både för och nackdelar. Det finns

alltså inget bra svar på frågan vilken metod som är den bästa för datainsamling. Esaiasson et al. (2017)

skriver dock att personliga intervjuer ändå ligger i toppen på grund av hög svarsfrekvens,

möjligheten att fråga relativa komplexa och svåra frågor samt kontroll av situationen är till sin fördel.

Å andra sidan kan en personlig intervju innehålla intervjuareffekten vilket menas med att

intervjuaren kan medvetet eller omedvetet påverka den intervjuade. Beroende på intervjuarens

synliga egenskaper såsom, kön, etnicitet, ålder osv så kan intervjuaren få olika svar från samma

respondenter på grund av dessa egenskaper (Esaiasson et al., 2017). På grund av att denna studie

krävde ett större resultat var webbenkät ett bra val av metod. Både den visuella researchen och

webbenkätens svarsresultat och samlade material visar på detta då de svarade på studiens syfte och

frågeställningar.

7.4 ETISKA ASPEKTER
Etik handlar om vilka besult som tas och vad man gör i speciella situationer, det handlar alltså inte

om någon slags formel eller ekvation (Nehls, 2021). Det ligger ett stort ansvar på den som genomför

en vetenskaplig studie. Forskaren har inte bara ett ansvar för de som medverkar utan även de som

kan påverkas både indirekt och direkt gällande forskningens resultat (Nehls, 2021). Det finns fyra

forskningsprinciper som vetenskapsrådet (2020) anser bör finnas i all forskning: Den första etiska

principen är informationskravet där det handlar om att informera de som deltar i

forskningsprojektet. Den som är med i forskningen har rätt att veta vad svaren används till. Den

andra etiska principen är samtyckeskravet där forskaren måste få ett godkännande av den som

medverkat i forskningen. Personen som är med ska klart och tydlig veta att hen när som helst kan dra

sig ut. Den tredje etiska principer handlar om konfidentialitetskravet där man respekterar

personuppgifter och konfidentialiteten av personen. Det kan vara svårt att lova full anonymitet men

det är viktigt att sträva efter. Den sista och fjärde etiska principen är nyttjandekravet där uppgifterna

från forskningen som samlats in bara får användas i forskningssammanhang (Nehls, 2021).

I denna studie läggs stor vikt vid att respondenterna är opåverkade gällande deras åsikt samt

anonymitet men hänsyn till GDPR. Studien har varken samlat in eller använt personuppgifter alltså
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webbenkäten visar varken kön, ålder eller något annat som kan påverka resultatet i den frågan. När

respondenten är anonym kan det kännas som en lättnad då respondenten inte har samma krav på sig

att svara “rätt” därför blir också svaren spontana och ärliga. Enkäten som gjordes till denna studie har

både tre svarsalternativ för att underlätta för respondenten då det är frågor om personlig konsumtion

och användning av nagellack och för författaren för att lättare sammanställa svaren. Men enkäten har

även frågor där respondenten kan skriva själv då det finns frågor som kräver det. Alla respondenter

har svarat på samma enkät. Resultatet och statistiken av enkäten har inte förvrängts eller

manipulerats för studiens fördel. Studiens bilder som använts till den visuella researchen har endast

fotats i författarens egna hem. Illustrationerna i denna studie har gjorts av författaren själv för att få

egen upphovsrätt och undvika plagiat. Illustrationerna är en tolkning av det riktiga verket och det

står även under illustrationen för att klargöra vart det riktiga verket kommer ifrån.
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8. RESULTAT OCH ANALYS
I detta kapitel visas och presenteras studiens resultat där analysen sker fortlöpande i texten. Det empiriska

materialet som samlats in har framställts av en visuell research och en kvantitativ webbenkät med inriktning

nagellack. För att uppnå en röd tråd genom studien har resultatet och analysen delats upp utifrån studiens

frågeställningar. Först redovisas den visuella researchen och sedan den kvantitativa webbenkäten.

8.1 VISUELL RESEARCH
I den visuella researchen var syftet att få en överblick över hur olika varumärkes nagellacks

förpackningar kommunicerar sin återvinningsmärkning och annan märkning visuellt för att sedan

jämföra med produkter som har liknande egenskaper som återvinnas på samma sätt som nagellack.

8.1.1 RESULTAT OCH ANALYS

8.1.2 NAGELLACK
För att lättare förstå resultat och analys av den visuella researchen och webbenkäten redovisas här nedan de

vanligaste märkningarna som förekommer på nagellacksflaskor:

Gröna punkten (se fig. 3) är den första märkningen och som i vanliga fall är ljusgrön och mörkgrön,

men i denna studie används en svartvit märkning då det är den som förekommer på

nagellacksflaskor. Märkningen visar pilar i samma positioner som ofta kan tolkas som kretslopp och

återvinning (Klimchuk och Krasovec, 2012). Men egentligen betyder märkningen att förpackningens

material inte är återvunnen eller kan återvinnas den visar att producent/företaget har bidragit

ekonomiskt till återhämtningen och återvinning av förpackningarna (Märkningsguiden, 2021).

Brandfarligt (se fig. 4) är den andra märkningen och som kan visas på olika sätt, exempelvis med en

ruta runt omkring sig eller en triangel. För denna studie är märkningen svartvit då det används på

nagellacksflaskor. Märkningen visar att förpackningen/innehållet är brandfarligt och är en varning

för att alltid hålla lågor eller hög värme borta från produkten (Märkningsguiden, 2021).

PAO (Period After Opening) (se fig. 5) är den tredje märkningen som visar en burk där ett lock är

öppet, ett tvåsiffrigt nummer visas och ett versalt M. Märkningen visar hur länge produkten håller

efter öppning (Recycle-more, 2021).

Fig. 3
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Fig. 4

Fig. 5

Presentation av de 10 nagellacken som den visuella researchen utgått ifrån, under bilderna står varumärke och

vilket land nagellacksmärket kommer ifrån.

1. H&M, Sverige

2. & Others Stories (dotterbolag till H&M), Sverige
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3. Isadora, Sverige

4. Depend, Sverige

5. China Glaze, USA
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6. Claudia, Sverige

7. Mavala, Sverige

8. Lakur, England
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9. Gina tricot, Sverige

10. Essie, USA

Resultat

Översiktligt visar den visuella researchen att nagellackens återvinningsmärkning samt annan

märkning och information på flaskan är väldigt liten. Ytan på flaskan är nästintill obefintlig. Även fast

flaskan är liten har företagen prioriterat nagellacksmärket relativt stort och väldigt synligt.

Storlekarna på flaskorna varierar.

4/10 nagellack har gröna punkten synligt på flaskan (se fig. 3 för märkning).

1/10 nagellack har gröna punkten dold på flaskan vilket menas att märkningen är under en flik på

klistermärket.

6/10 nagellack har märkningen brandfarligt synligt på flaskan (se fig. 4 för märkning).

10/10 nagellack har PAO synligt på flaskan (se fig. 5 för märkning).

5/10 nagellack har en funktion där man kan vika upp klistermärket och läsa om nagellackets

innehåll/ingredienser.
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3/10 nagellack visar nagellackets information/ingredienser synligt direkt på flaskan.

2/10 nagellack har inget synligt information/ingredienser (detta kan dock bero på att de tidigare haft

en förpackning).

10/10 nagellack har namn eller färgnummer på synligt på flaskan.

10/10 nagellack har varumärket synligt på flaskan.

0/10 nagellack har svensk information på flaskan.

10/10 nagellack visar hur mycket produkt det finns i nagellacket (12 ml, 6 ml, 5 ml, 5 ml, 9 ml, 8 ml,

13,5 ml, 6 ml, 12 ml, 14 ml).

10/10 nagellacksflaskor har transparent glas där man ser nagellackets färg.

10/10 nagellacksflaskor är gjort av glas och plast.

Analys

I analysen av de tio olika nagellacken framkom det att nagellackens visuella kommunikation var

relativt lika. Bergström (2017) skriver att produktens design, kvalité, storlek och förpackning spelar

stor roll i hur bra varumärket kommer lyckas ute på marknaden. Alla nagellack har en tydlig design.

Storleken på flaskan är bra efter syftet att måla naglarna, tar inte så stor plats och inget slöseri av

produkt (ifall konsumenten blir trött på färgen och slänger lacket slösas inte så mycket då nagellacket

är litet), kvaliteten är svår att veta då inte nagellacken blivit testade, förpackningarna är för ögat bra,

men kan säkerligen förbättras. Nästintill alla nagellack hade de tre viktigaste märkningarna på

flaskan. Detta är viktigt då det oftast är den enda informationen konsumenten vet gällande produkten

(Läkemedelsverket, 2020) I detta fall är märkningen brandfarligt (se fig. 4) den viktigaste symbolen då

den varnar för försiktighetsåtgärder (Läkemedelsverket, 2020). Även produktens hållbarhetstid efter

öppning är viktig då konsumenten annars kan uppleva inflammation och irritation (Hudspecialisten,

2016). Dock i detta fall när det gäller nagellack är det inte väsentligt då inget speciellt händer med

utgånget nagellack, detta på grund av att nagellack i princip bara består av plast och kemikalier

(design-cycle, 2016). En viktig aspekt att ta med är att ingen av nagellacken går att återvinna.

8.1.3 PRODUKTER SOM SORTERAS LIKADANT SOM NAGELLACK
Presentation av de 5 produkterna som den visuella researchen utgått och jämfört med nagellacken. Under

bilderna står varumärke och vilket land varumärket kommer ifrån.

27



Skönhet till varje pris?- En studie om kosmetiska produkters märkning och återvinning

Andrea Lind von Mentzer- 2021

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Henkel Norden silicone, Tyskland

2. Beckers spackel, Sverige
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3. Depend aceton, Sverige
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4. Rusta reflekt målarfärg, Sverige

5. YES maskindiskmedel, Sverige
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Nedanstående resultat och analys är i jämförelse med resultat och analys av nagellacken. Detta för

att få en inblick av hur produkter med liknande egenskaper och återvinning som nagellack visar sin

återvinningsmärkning och annan märkning genom sin visuella kommunikation.

Resultat

Den visuella researchen visar att samtliga produkter som återvinns på samma sätt som nagellack har

en större yta att ge information på, har en större yta att visa en mer synlig märkning och har en större

yta att skriva på flera språk. Det som även upptäcktes är att märkningarna är i färg vilket kan påverka

märkningens faktor på konsumenten. Resultatet är intressant jämfört med nagellacken då siffrorna

skiljer sig på många punkter. Till exempel att 5 av 5 produkter har svensk information på

förpackningen jämfört med nagellacken där 0 av 10 har svensk information fast de alla säljs i Sverige

och är till större del svenska varumärken. Ett annat exempel är att 5 av 5 produkter visar synligt

innehåll/ingredienser på förpackningen jämför med nagellack där 3 av 10 visar synligt

innehåll/ingredienser. Ytterligare en jämförelse är att ingen av förpackningarna är gjorda i glas,

medans alla nagellacksflaskor är det.

0/5 produkter har gröna punkten märkning.

1/5 produkter har brandfarligt märkning.

1/3 produkter har PAO märkning.

5/5 produkter visar information/ingredienser synligt direkt på förpackningen.

5/5 produkter visar varumärket synligt på förpackningen.

5/5 produkter har svensk information på förpackningen.

5/5 visar hur mycket produkt det finns i förpackningen.

0/5 har transparent så man ser innehållet.

3/5 produkter har plast som förpackning.

2/5 produkter har någon slags aluminium som förpackning.

Analys

Utifrån resultatet visar produkterna att de har större förutsättningar att visa klart och tydligt gällande

återvinningsmärkning och märkning gentemot nagellacksflaskan på grund av ytan på förpackningen.

Enligt Läkemedelsverket (2020) räknas inte dessa produkter som kosmetiska produkter (förutom

acetonet från Depend) på grund av att de inte är avsedda att appliceras på varken, yttre delarna av

människokroppen eller på tänder och slemhinnor i munhålan. Dessa produkter ingår därför under

kategorin kemiska produkter (Läkemedelsverket, 2020) Och de produkterna tar förordningen REACH

(2021) hand om, där de identifierar och utreder kemikalier inom EU.
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8.2 WEBBENKÄTUNDERSÖKNING
Webbenkätundersökningen gjordes för att ta reda på hur ett obundet slumpmässigt urval av

populationen ställer sig till ett antal frågor som besvarar den andra frågeställningen i undersökningen

vilket är: Hur ser ett urval människors vardagliga konsumtion och återvinning ut vad gäller nagellack?

8.2.1 RESULTAT OCH ANALYS
I webbenkäten deltog 83 respondenter som var helt anonyma.

Fig. 6 visar hur många gånger respondenterna målar naglarna.

Resultat

På denna fråga var det ganska jämnt resultat. 30 st svarade att de målar naglarna en gång i veckan

eller fler. 27 st svarade att de målar naglarna en gång per år eller färre. 19 svarade en gång i månaden

och 7 svarade varannan vecka.

Analys

Vid analysering av resultat målar respondenterna naglarna relativt ofta. Svaren skiljer sig en del

utifrån den aspekten att första och andra placeringen är de alternativ som är längst ifrån varandra.

Respondenterna i detta läge har ett konsumentansvar där attityden till hållbarhet visas (Luchs, 2015).

Beroende på hur många gånger en respondenten målar naglarna bidrar de till ett sämre hållbart

klimat.
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Fig. 7 visar hur många nagellack respondenterna köper per år.

Resultat

Resultatet från denna fråga var att 54 st svarade att de köper 1-5 nagellack per år. Ha i tanke att

respondenter som inte köper något nagellack alls per år redan här avlutar enkäten och ingår i

bortfallsanalysen då alternativet “inget” inte finns. 21 st svarade 5-10 nagellack per år, 6 st svarade

10-20 och 2 st svarade fler än 20.

Analys

Vid analysering av resultatet hur många nagellack personen köper per år så visade det sig att

respondenternas svar var väldigt lika, men ändock olika då det är förvånansvärt många som köper

5-10 och 10-20 nagellack per år. Siffrorna resulterar i mycket avfall vilket är en av de tre största

faktorerna som orsakar överkonsumtion idag (Ottosson & Parment, 2016).

33



Skönhet till varje pris?- En studie om kosmetiska produkters märkning och återvinning

Andrea Lind von Mentzer- 2021

_____________________________________________________________________________________________________________

Fig. 8 visar hur respondenterna tror att en nagellacksflaska ska återvinnas.

Resultat

Resultatet visar att 46 respondenter vet hur en nagellacksflaska ska återvinnas, 25 st tror att

nagellacket ska sorteras som grovsopor, 10 st som vanliga sopor och 2 st svarade annat.

Analys

Vid analys av denna fråga var svaren blandade. Majoriteten vet hur en nagellacksflaska ska

återvinnas, men nästan lika många om man lägger ihop resterande svar vet det inte. Som nämnt i

teoridelen sorteras “smink” som farligt avfall och kosmetiska produkter som restavfall (brännbart)

hushållsavfall, anledningen till detta är att kosmetiska produkter innefattar utöver smink, till exempel

rengöring och hårvård och därmed kan sorteras som restavfall (Dala Avfall, 2021). Nagellack å andra

sidan ingår under kategorin smink och sorteras som farligt avfall vilket inte är så konstigt då

nagellack endast innehåller farliga kemikalier (Dala Avfall, 2021). Därav ska nagellack alltså sorteras

på en återvinningscentral och inte i grovsopor eller vanliga sopor.
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Fig. 9 visar hur respondenterna själva brukar återvinna sina nagellacksflaskor.

Resultat

I denna fråga var det självklara svaret för respondenterna “i vanliga sopor” då det var 51 st som

kryssade i det, 19 st svarade på en återvinningscentral, 7 st svarade annat och 6 st svarade i

grovsoporna.

Analys

Jämfört med frågan innan och resultatet på denna fråga är detta förvånande. Frågan innan visade att

de flesta vet hur en nagellacksflaska ska återvinnas, men i denna fråga visar resultatet att även fast

respondenten vet att det är “fel” slänger respondenten nagellacksflaskan i vanliga sopor ändå. På

grund av att nagellack och andra kosmetiska produkter har en förpackning av glas är det inte

optimalt att slänga det i sopor då glas sitter på många fördelar (Chao & Liao, 2011). Om

nagellacksflaskan eller den kosmetiska förpackningen återvinns på ett korrekt sätt kan det

återanvändas till andra material såsom asfaltsvägar och byggmaterial (Chao & Liao, 2011). Eftersom

nagellack listas som en kemikalisk farlig avfallsprodukt som ligger på samma nivå som

bekämpningsmedel, husfärg och bilbatterier är det oroväckande att så många kastar sitt nagellack i

vanliga sopor (One Green Planet, 2015).
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Fig. 10 visar hur respondenterna tror att förpackningen/nagellacksflaskan påverkar miljön.

Resultat

Här fick respondenterna svara fritt på frågan. De ord som förekom mest var “negativt” och “dåligt”.

Andra svar såg ut såhär:

“Tror att det tar upp massa resurser av att göra själva glasflaskan och sen är det dåliga kemikalier i

den som sedan kommer ut i naturen via vattnet”, “Med tanke på att det oftast är både plast och glas

så skulle jag gissa på att det inte är helt bra för miljön”, “plasten på nagellacksflaskan är ju inte så bra

för miljön eftersom det är plast liksom”, “Gissar att det lilla glas som finns inte går att återvinna pga

nagellacket inuti. Och att nagellacket därför bör prioriteras och återvinnas på ÅVC för miljöfarligt

avfall”, ”De brukar vara i glas och ibland i plast och jag hoppas jag att den går att återvinna och inte

har alltför stor negativ påverkan på miljön”, “Jättedåligt, dåligt innehåll, dålig förpackning kommer

ut i naturen och tar massa resurser”, “Aldrig tänkt på det förr. Ser endast på det som en

glasförpackning, det går åt mycket energi för att producera glas och plasten. Sedan är det giftiga

kemikalier i nagellacket som påverkar både människan och miljön negativt”.

Analys

Analysen av resultatet är sammanfattningsvis väldigt lika då respondenternas huvudsakliga svar är

att nagellacksflaskan (förpackningen) påverkar miljön dåligt/negativt. Precis som Chao & Liao (2011)

skriver kan det vara svårt att återvinna plast tillsammans med andra material då det kan ske en

förvirring i återvinningsprocessen till exempel att konsumenten måste dela upp förpackningen.

Många respondenter skrev även att de giftiga kemikalierna kommer ut i miljön. Detta stödjer One
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Green Planet (2015) som skriver att det fina röda nagellacket i badrumsskåpet måste alltså kasseras

lika noggrant som motorolja för att undvika att tömmas dess toxicitet i mark och grundvatten. Detta

menar också Ellen MacArthur (2021) handlar om den cirkulära ekonomin där syftet är att skapa

design som minimerar avfall och föroreningar, håller produkter och material i bruk samt regenerera

naturliga system (MacArthur, 2021). Att det hela handlar om att designa bort avfall inte skapa avfall

(MacArthur, 2021). Flera respondenter skrev att att glas inte är så farligt då det är ett känt som ett

“bra” material. Chao & Liao (2011) håller med om detta då de skriver att fördelarna med återvinning

av glas är bevarade naturresurser och mineraler, minskad luftförorening och minskad

energiförbrukning. Å andra sidan är det skillnad på en vanlig glasflaska som inte haft farliga

kemikalier i sig jämfört med en som har.
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Fig. 11 och 12  frågar respondenterna om de vet vad återvinningsmärkningen på nagellacket betyder och följdfrågan efter ber

respondenten att kryssa i det svar respondenten tror.

Resultat fråga 6 & 7

Resultatet visar att 52 respondenter svarar nej att de inte vet vad märkningen betyder och resterande

31 st svarade ja att de vet vad återvinningsmärkningen betyder. Andra frågan visar att 42 st svarade

“vet ej”, 34 st svarade att märkningen visar att förpackningen är kapabel till att återvinnas. Den

garanterar dock inte att materialet på produkten kommer kunna återvinnas i grovsopor. Produkten

kanske inte är gjord på återvinningsbara material. 4 st svarade att de trodde att märkningen visar att

förpackningen är komposterbar. Det är viktigt att inte lägga dessa artiklar i din normala återvinning-

de kan faktiskt inte återvinnas. 3 st respondenter trodde märkningen visar att förpackningens

38



Skönhet till varje pris?- En studie om kosmetiska produkters märkning och återvinning

Andrea Lind von Mentzer- 2021

_____________________________________________________________________________________________________________

material inte är återvunnen eller kan återvinnas. Den visar att producenten/företaget har bidragit

ekonomiskt till återhämtningen och återvinning av förpackningarna.

Analys

Med tanke på att 52 respondenter svarade nej på första frågan, men sedan på andra frågan ändå

klickat i ett alternativ visar på att några av respondenterna gissat på frågan. Resultatet visar i vilket

fall att endast 3 st respondenter vet vad denna återvinningsmärkning betyder. Vilket resulterar i att

Läkemedelsverket (2020) som är ansvarig gällande kosmetisk märkning bör se över denna symbol

som heter gröna punkten. Anledningen till att märkningen kan vara svår att förstå är på grund av

dess utseende, där märkningen visar pilar i samma positioner som ofta kan tolkas som kretslopp och

återvinning (Klimchuk och Krasovec, 2012).
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Fig. 13 och 14  frågar respondenterna om de vet vad märkningen på nagellacket betyder och följdfrågan efter ber

respondenten att kryssa i det svar respondenten tror.

Resultat fråga 8 & 9

Resultatet visar att 68 st respondenter vet vad märkningen betyder och 15 st vet det inte. På andra

frågan svarade 55 st att märkningen visar att förpackningen/innehållet är brandfarligt och är en

varning för att alltid hålla lågor eller hög värme borta från produkten eftersom den är brandfarlig. 17

st kryssade i vet ej. 9 st trodde märkningen visar att produkten innehåller brandfarliga material eller

ämnen som självantänds när de utsätts för vatten eller luft eller som avger brandfarlig gas. 2 st trodde

märkningen visar att förpackningen/innehållet identifierar oxidationsmedel. Oxideringsmedel är
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kemikalier som underlättar bränning eller gör att bränder brinner varmare och längre.

Analys

Analysen av resultatet visar att flera respondenter vet vad denna märkning betyder mer än gröna

punkten. 55 st visste att märkningen betyder brandfarligt och är en varning för att alltid hålla lågor

eller hög värme borta från produkten (Märkningsguiden, 2021). Som nämnt i teoridelen finns det

regler inom kosmetikaförordningen där det är lag på att hänvisa om funktion och

försiktighetsåtgärder (Läkemedelsverket, 2020). Genom den visuella researchens resultat finns det

inte alls några försiktighetsåtgärder som står på nagellacksflaskan, utan det enda som visas är denna

märkning.
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Fig. 15 och 16  frågar respondenterna om de vet vad märkningen på nagellacket betyder och följdfrågan efter ber

respondenten att kryssa i det svar respondenten tror.

Resultat fråga 10 & 11

Resultatet visar att 71 respondenter svarat ja och vet vad märkningen betyder, 12 st vet inte. På andra

frågan har 43 st svarat att märkningen visar hur länge produkten håller efter öppning. 22 st svarade

att märkningen visar hur många milliliter produkten innehåller. 12 st svarade vet ej. 6 st svarade att

märkningen visar hur många timmar produkten får vara öppen.
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Analys

Märkningen kallas PAO (Period After Opening) vilket lite mer än hälften av respondenterna visste.

Märkningen visar alltså hur länge produkten håller efter öppning (Recycle-more, 2021). Enligt regler

från kosmetikaförordningen ska hänvisning till hållbarhetstid vara synligt på alla kosmetiska

produkter (Läkemedelsverket, 2020). På grund av detta kan respondenterna ha mer kännedom av hur

denna märkning ser ut då de troligtvis sett den förut.
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Fig. 17 visar vart respondenterna kastar sina tussar med rester av nagellack och aceton på.

Resultat

På denna fråga visar resultatet att 54 respondenter kastar bomulls padsen i papperskorgen, 25 st

svarade i toaletten och 4 st valde annat.

Analys

Huvudresultatet visar att de flesta av respondenterna gör det som faktiskt är bäst för miljön, alltså att

kasta padsen i papperskorgen. På så sätt kommer det inte ut några farliga kemikalier eller plast i

vattnet. De 25 respondenter som svarade att de kastar padsen i toaletten bör dock se över sina val.

Bilat el al. (2020) skriver nämligen att plastföroreningar i vattenlevande system visar en växande oro

för miljön. Mikroplast är en plast som oftast är mindre än 5 mm långt och kan förekomma i nagellack

i form av glitter. (Bilal et al., 2020). Eftersom plasten är så extremt liten kan den direkt införlivas i den

marina miljön genom att den fångas i avloppsreningen där den sedan växer och går in i

vattenströmmar genom hushållsavloppssystem som sedan slutligen kanaliseras till sjöar och hav och

därav anses nagellack som ett dåligt och farligt avfall (Bilal et al., 2020). Även den rinnande formen av

nagellack eller flisor av lack kan hamna i vatten (exempelvis när man tar bort nagellack med aceton)

och slänger i toaletten (Bilal et al., 2020).
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Fig. 18 visar i vilket syfte respondenterna använder nagellack.

Resultat

I denna fråga fick respondenterna skriva själva i vilket syfte de använder nagellack. De ord som

förekom flest bland svaren var “fint” och “snyggt”. Andra svar såg ut såhär:

“För att stärka mina naglar och för att tillföra lite färg i mitt liv”, “Är som en del av min stil, känner

mig fin “, “Slutat nu pga insett hur dåligt det är, men förut för att det såg fint ut. Nästan som att ha

ringar”, “Det är mysigt att måla naglarna!”, “Jag använder stärkande gel för att stärka mina naglar,

om jag använder vanligt nagellack är det i skönhetssyfte.”, “När jag hittar en flaska och är uttråkad “.

Analys

Utifrån analysen använder respondenterna nagellack i syftet att känna sig fin. Frågan är då om det är

ett hållbart argument för att köpa produkten. Doris Fuchs (2013) menar på att ett hållbart

konsumtionsperspektiv tvingar oss att fråga om vi är villiga att förändra våra konsumtionsbehov för

minskning av avfall och en hållbar utveckling. Att känna sig “fin” är då kanske inte ett stark nog

argument och kan därför tvingas ändra våra konsumtionsbehov.
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Fig. 19 visar om respondenterna visat några symtom av att ha målat naglarna.

Resultat

Resultatet visar en variation av svar på denna fråga. 45 st svarade att de inte upplevt något när de

målat naglarna. 25 st svarade att de fått ont i huvudet. 10 st svarade att de blivit yra och 3 st svarade

annat.

Analys

Vid analysering av resultat är har de flesta inte känt någonting när de målat naglarna, men samtidigt

är det sammanställt 38 st respondenter som faktiskt känt något. Respondenterna kan ha känt något

utifrån olika situationer, såsom att de suttit länge i ett litet rum och målat naglarna, att de varit för

nära nagellacksflaskan en längre tid, att de blåst på sina naglar så de blivit yra osv detta är svårt att

säga. I vilket fall skriver Naturskyddsföreningen (2019) att innehållsförteckningen på smink och

hygienprodukter kan vara svår att förstå för personer som inte är kemister. Därav kan det alltså finnas

ämnen/kemikalier som människor är allergiska emot, men som de inte inser eftersom de inte kan

tyda innehållet i flaskan.
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9. SLUTSATS
I detta kapitel diskuteras studiens, syfte, frågeställningar och metod och en tydlig slutsats utifrån resultat och

analys.

Syftet med studien var att undersöka hur kosmetiska produkters återvinningsmärkning

kommuniceras visuellt ur ett cirkulärt designperspektiv. För att undersöka detta gjordes en visuell

research där syftet var att svara på studiens första frågeställning “Hur ser den visuella kommunikationen

och återvinningsmärkningen ut kring nagellack?” en omvärldsbevakning där ett klusterurval av tio

nagellack gjordes som sedan analyserades. För få tydligare svar gjordes även ett urval av fem

produkter som har liknande egenskaper som nagellack (märkning, återvinning, innehåll) för att sedan

jämföra med den visuella kommunikationen/märkningen av de tio nagellacken. Den andra metoden

som användes var en kvantitativ webbenkät för att besvara studiens andra frågeställning  “Hur ser ett

urval människors vardagliga konsumtion och återvinning ut vad gäller nagellack?” Här gjordes ett obundet

slumpmässigt urval där webbenkäten innehöll 14 förutbestämda frågor.

En tydlig slutsats utifrån det empiriska materialet från resultat och analys är att

återvinningsmärkningen på kosmetiska produkter (nagellack) är otydliga och obefintliga. Orsaken till

detta är att ytan på förpackningen oftast är liten och kan därför utseluta vilktig information.

Konsumenter vet hur nagellack ska återvinnas, men struntar i det och slänger flaskan i vanliga sopor.

Konsumenter köper ganska mycket nagellack, de använder det ofta och vet att den kosmetiska

produkten påverkar miljön dåligt, men ändå gör de det. Det som visats genom materialet är att

nagellack innehåller otroligt farliga och starka kemikalier. Detta gör att konsumenter upplever olika

symptom när de målar naglarna. Men det är inte bara vi människor som tar den största skadan, det är

även jordens hav och sjöar som påverkas. Eftersom nagellack i princip är plast och kan även i vissa

fall ha mikroplast i sig i form av glitter fångas nagellacket/glittret i avloppsreningen där den sedan

växer och går in i vattenströmmar genom hushållsavloppssystem som sedan slutligen kanaliseras till

sjöar och hav (Bilal et al., 2020).

Det är alltså väsentligt att genom design och visuell kommunikation hjälpa konsumenten och

förtydliga hur man faktiskt återvinner kosmetiska produkter för att eliminerar användningen av

giftiga kemikalier, som då förhindrar återvinning, försämrar återanvändning och syftar till att

eliminera avfall genom bra design av material, produkter och system (MacArthur, 2013).
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10. SLUTDISKUSSION
I detta kapitel diskuteras egna reflektioner och fortsatta studier inom ämnet. Vilka problem som uppstått och

lösning på dom tas även upp.

Under denna studie var resultaten både chockerande och inte. Jag som gillar kosmetiska produkter

vet att det finns en brist inom återvinningsmärkning och märkning överlag på kosmetiska produkter,

men kanske inte riktigt till denna nivå. Det som är förvånande är att konsumenter vet hur nagellack

påverkan miljön eller i vilket fall vet att nagellack är dåligt, men ändå köper de produkten i

skönhetssyfte. De vet även hur nagellacket ska återvinnas alltså på en återvinningscentral, men ändå

slängs flaskan i vanliga sopor.

Det som är intressant är hur företag, universitet, varumärken osv är väldigt mån om att förbättra

märkning och återvinning inom livsmedelsindustrin, men inte inom kosmetika. Mat är en av de

största miljöbovarna som finns, men hela jordens vatten då? 70% av jordens yta är täckt av vatten och

är därav en av de viktigaste källorna till ett hållbart klimat. Utan vatten har vi inget. Genom så små

kosmetiska produkter som nagellack förstör vi sjöar och hav dagligen, genom utsläpp av farliga

kemikalier och plast. Men innan man ens kan börja tänka på vad som är i nagellack måste vi komma

på smarta innovativa designlösningar för att på ett lätt, tydligt och kommunikativt sätt visa hur

återvinningen av kosmetiska produkter ska gå till.

Det vore intressant att i fortsatta studier forska om vad det finns för alternativa material istället för de

farliga kemikalier som finns i nagellack, men även i kosmetika överlag. Och även forska om hur just

vatten påverkas av kosmetiska produkter såsom schampo, balsam, hårfärg osv.

De problem som jag stött på under min undersökning har varit att hitta relevanta vetenskapliga

artiklar om just mitt ämne och då med inriktning nagellack. Jag har insett att kosmetikaindustrin är

ett område som inte så många har forskat om ur en designinriktning och då särskilt

återvinningsmärkning och allmän märkning på kosmetika. Ett annat problem var att formulera

enkätfrågorna då de skulle täcka så många områden. Det jag hade kunnat tänka på, och göra om är

att ha gjort en ännu tydligare struktur gällande webbenkätens frågor som jag sedan lättare kunnat

koppla till teorin.
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12. BILAGOR

BILAGA 1
Figur 1. En Illustration på kommunikationsprocessen av författaren av denna studie, Andrea Lind von Mentzer. Tolkad från

Bo Bergströms modell (2017).
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BILAGA 2
Figur 2. Författarens inlägg på Facebook.
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BILAGA 3
Figur 3, 4 & 5. Tre olika märkningar som förekommer på nagellacksflaskor.
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BILAGA 4
Nedan visas 10 olika nagellack från olika varumärken som ingår i den visuella researchen. Bilderna visar

nagellackets olika återvinningsmärkningar och märkningar. Under bilden står nagellackets varumärke och vilket

land varumärket kommer ifrån.

Nagellack 1: H&M, Sverige

Nagellack 2: & Other Stories, Sverige

Nagellack 3: Isadora, Sverige

56



Skönhet till varje pris?- En studie om kosmetiska produkters märkning och återvinning

Andrea Lind von Mentzer- 2021

_____________________________________________________________________________________________________________

Nagellack 4: Depend, Sverige

Nagellack 5: China Glaze, USA

Nagellack 6: Claudia, Sverige
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Nagellack 7: Mavala, Sverige

Nagellack 8: Lakur, England

Nagellack 9: Gina tricot, Sverige
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Nagellack 10: Essie, USA

59



Skönhet till varje pris?- En studie om kosmetiska produkters märkning och återvinning

Andrea Lind von Mentzer- 2021

_____________________________________________________________________________________________________________

BILAGA 5
Nedan visas 5 olika produkter från olika varumärken som ingår i den visuella researchen. Bilderna visar

produkters olika återvinningsmärkningar och märkningar. Under bilden står produktens varumärke och vilket

land varumärket kommer ifrån.

Förpackning 1: Henkel Norden silicone, Tyskland

Förpackning 2: Beckers spackel, Sverige
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Förpackning 3: Depend aceton, Sverige
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Förpackning 4: Rusta reflekt målarfärg, Sverige

Förpackning 5: YES maskindiskmedel, Sverige
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BILAGA 6
Nedan visas studiens webbenkätfrågor.

1. Hur många gånger målar du naglarna?

En gång i veckan eller fler

Varannan vecka

En gång månaden

En gång per år eller färre

2. Ca hur många nagellack köper du per år?

1-5

5-10

10-20

Fler än 20

3. Hur tror du att en nagellacksflaskan ska återvinnas?

Sorteras på en återvinningscentral

Sorteras som grovsopor

Sorteras som vanliga sopor

Annat

4. Hur brukar du själv återvinna dina nagellacksflaskor?

I vanliga sopor

I grovsoporna

På en återvinningscentral

Annat

5. Hur tror du förpackningen (nagellacksflaskan) påverkar miljön?

Skriv eget svar

6. Vet du vad denna återvinningsmärkningen på nagellacksflaskan betyder?

Ja

Nej

7. Om ja vad betyder märkningen?

Märkningen visar att förpackningen är kapabel till att återvinnas. Den garanterar inte att

materialet på produkten kommer kunna återvinnas i grovsopor. Produkten kanske inte är gjord på

återvinningsbara material.
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Märkningen visar att förpackningens material inte är återvunnen eller kan återvinnas. Den visar

att producent/företaget har bidragit ekonomiskt till återhämtningen och återvinning av

förpackningarna.

Märkningen visar att förpackningarna är komposterbart. Det är viktigt att inte lägga dessa artiklar

i din normala återvinning- de kan faktiskt inte återvinnas.

Vet ej

8. Vet du vad denna märkning på nagellacksflaskan betyder?

Ja

Nej

9. Om ja vad betyder märkningen?

Märkningen visar att förpackningen/innehållet är brandfarligt och är en varning för att alltid hålla

lågor eller hög värme borta från produkten eftersom den är brandfarlig.

Märkningen visar att produkten innehåller brandfarliga material eller ämnen som självantänds när

de utsätts för vatten eller luft eller som avger brandfarlig gas.

Märkningen visar att förpackningen/innehållet identifierar oxidationsmedel. Oxideringsmedel är

kemikalier som underlättar bränning eller gör att bränder brinner varmare och längre.

Vet ej

10. Vet du vad denna märkningen på nagellacksflaskan betyder?

Ja

Nej

11. Om ja vad betyder märkningen?

Märkningen visar hur många milliliter produkten innehåller

Märkningen visar hur många timmar produkten får vara öppen

Märkningen visar hur länge produkten håller efter öppning

Vet ej
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12. När du tagit bort nagellacket vart kastar du då bomulls padsen/tussen/pappret?

Toaletten

Papperskorgen

Annat

13. I vilket syfte använder du nagellack?

Skriv ett svar

14. Har du nånsin upplevt något av följande när du målat naglarna?

Ont i huvudet

Yr

Inget

Annat

65



Skönhet till varje pris?- En studie om kosmetiska produkters märkning och återvinning

Andrea Lind von Mentzer- 2021

_____________________________________________________________________________________________________________

BILAGA 7
Nedan visas studiens resultat av webbenkätfrågorna fig 6- 19. Webbenkäten gjordes på hemsidan Survio.
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