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Abstract  
Flippfloppsandaler förknippas med sol och ledighet i Sverige. Men i många andra länder är det 

en sko som används dagligen, året om. Det sägs vara världens mest sålda sko. Den är billig 

och åker lätt på foten men den åker lika snabbt av.  

Vid kraftigt regn riskerar avställda floppfloppsandaler att flyta iväg från sina ägare. De åker 

längs vattendrag och inte sällan ut i havet tillsammans med en massa annat skräp. För 

personen som blev av med sandalerna kanske det inte gör så mycket, det går ju att köpa ett par 

nya i närmsta kiosk. Men faktum är att de är en del av ett stort problem.  

Plaster i haven bryts inte ner biologiskt utan blir mindre och mindre bitar av solen. Plastbitarna 

äts av fiskar och fåglar som tar skada. Plast drar också till sig gifter som PCB och DDT. När 

människor äter fisk som fått i sig plast vandrar gifterna uppåt i näringskedjan.  

Efter att länge färdats på havet kanske flippfloppsandalen spolas upp på land. Och kanske 

hittas den då av företaget och organisationen Ocean Sole i Kenya. De plockar tappade 

flippfloppsandaler i slumområden och längs Kenyas kust. Vissa sandaler har flutit dit ända 

från Asien.  

Flippfloppsandalerna sorteras, tvättas, limmas ihop, skärs till och slipas av hantverkare i 

Nairobi därefter. De blir till allt från skulpturer till smycken som säljs världen över. Ocean 

Sole återvinner ett ton flippfloppsandaler i veckan och det ser inte ut som att de någonsin 

kommer få slut på material.  

Flippfloppsandalen är i sig en symbol för slit- och slängsamhället men bär också ett 

meddelande från havet om att havet håller på att bli världens soptipp.  

Radioreportaget belyser därmed ett stort problem genom en enskild produkts livscykel.  
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1. Inledning  
Jag har gjort ett radioreportage om plasten i världens hav. Det är ett stort ämne och 

problem som jag valt att skildra genom att följa en flippfloppsandal efter att någon tappat 

den. Flippfloppsandalen är en produkt som alla kan relatera till, fattig som rik, världen 

över. Den är en symbol för slit- och slängsamhället och bär på en större berättelse än man 

kan tro. Genom att åka till Kenya har jag skildrat hur en flippfloppsandal spolas upp på 

kusten, plockas upp och körs till Nairobi, görs om till en ny produkt och därefter skickas 

vidare. Jag har valt att så mycket som möjligt fokusera på det som är en del av en lösning 

till problemet. Bland annat för att så många som möjligt ska vilja och orka lyssna till 

reportaget då det i grunden belyser ett tungt ämne som är lätt att slå ifrån sig. Samtidigt är 

det ett problem som är mitt framför näsan på många i länder med bristande sophantering. 

Men även de länder som kanske har ett system får ta emot andras skräp som kommer dit 

havsvägen. Här får Bohuskusten ta emot mycket skräp. I övrigt är vi i Sverige relativt 

förskonade i och med att vi inte angränsar till ett så stort hav. Men vi bär ändå ett ansvar 

som konsumenter. Därför tycker jag det är viktigt att visa på hur det ser ut på många andra 

platser i världen idag där slit- och slängsamhällets baksida är synligare. 

2. Ämnesval  
Eftersom det ofta är svårt att veta om något kommer bära eller brista så började jag med 

att jobba på två idéer samtidigt. Jag jobbade ganska länge på båda idéerna då det kändes 

tryggt att veta att den ena skulle bli en back-up.  

Den ena handlade om body suspensions, folk som hänger upp sig själva i krokar i huden. 

Jag ville ta reda på varför man väljer att göra det och historien bakom denna udda och 

förhållandevis dolda verksamhet. Det är något som fascinerat mig länge och som jag varit 

nyfiken på men inte närmat mig tills det blev dags för examensarbetet. Jag gjorde research 

genom att titta på många filmer i ämnet och läsa på nätet. Jag intervjuade en piercare i 

Stockholm på ett ställe för kroppsmodifikationer av olika slag. Jag intervjuade även en tjej 

jag gick på samma gymnasium som och som gjort en body suspension. Den intervjun blev 

bra och är någon jag skulle vilja använda i framtiden. Jag hittade också ett gäng i 

Ryssland som tagit body suspensions steget längre och utför base- och bungee jumps med 

enbart krokar i huden. Jesper Huor som var den lärare jag först bollade med var 

intresserad av ämnet men tyckte att det kanske skulle behöva spetsas till lite och tyckte 

ryssarna lät spännande. Det visade sig dels att de var i Thailand under vinterhalvåret och 
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dessutom medieskygga som många andra inom den sfären. Idén blev istället en grej jag 

skulle kunna göra på hemmaplan om jag inte valde den andra idén.  

Vilket av ämnena det skulle bli hängde till en början på pengar. Den andra idén som det 

tillslut blev innebar att jag skulle åka till Kenya. Det är något jag velat göra ända sedan jag 

började utbildningen. Jag var i Kenya efter gymnasiet och volontärarbetade och reste runt. 

Jag såg det som en bra chans att göra det nu igen medan jag har tid och inget jobb som 

binder mig till en plats. Min erfarenhet säger att det är lätt att hitta saker att berätta om på 

en ny plats. Jag har en lite annan blick och nyfikenhet när jag reser än på hemmaplan.    

När jag var där senast lärde jag känna Julie Church som driver företaget och stiftelsen 

Ocean Sole. De samlar in flippfloppsandaler som flyter iland längs den Kenyanska kusten 

eller hittas borttappade i Nairobis slum. Sedan görs de om av hantverkare till produkter 

som säljs världen över. Detta är ett sätt att städa stränder och ge skräp ett värde genom att 

återanvända materialet samtidigt som det skapar arbetstillfällen. Eftersom jag inte kunde 

resa iväg utan en ganska genomarbetad idé valde jag att göra ett reportage om detta.  

Hoppet om Kenyaidén släcktes en aning då jag förstod att Minor field studies-stipendiet 

inte täckte den typen av projekt jag tänkte mig. Så jag sökte stipendium från en släktfond 

som jag fick bidrag av senast jag åkte till Kenya. Detta eftersom jag har en längre 

planerad resa till hösten som jag ville spara till och för att jag inte hade fått besked om 

sommarjobb ännu.  

Men frågan är alltid huruvida en journalist ska ge publiken det den vill ha eller vad den 

borde vilja ha (Häger 2009:79). När jag pratade runt om mina idéer väckte båda lika 

mycket nyfikenhet hos folk. De var väldigt olika men båda baserade sig på reportage som 

form. I den första gruppen med Jesper Huor diskuterade vi ”äckelfaktorn” hos reportaget 

om body suspensions, att folk kanske inte skulle vilja ta del av materialet om det var 

bildmässigt. Därför var det bra att jag ville göra radio. Men Mats Nörklit som sedan blev 

min handledare såg ett större allmänintresse i Kenyaidén.  

När jag sedan fick avslag från släktfonden, hade budgeterat för höstens resa och dessutom 

deklarationen damp ner och berättade att jag skulle få lika mycket tillbaks på skatt som 

jag räknat med att Kenyaresan skulle kosta, så var det givet. Jag bestämde mig för att åka 

till Kenya.  
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2.1 Nyhetsvärdering  

De nyhetsvärderingskriterier som ofta råder är vikt, icke-normalt, närhet, konflikt, 

elitpersoner, lättbegripligt och nytt (Häger 2009:80). Vad som anses viktigt är givetvis 

något som skiljer sig från person till person (Häger 2009:81). Men jag resonerade så att 

ämnet marint skräp är omfattande på många sätt. Även om det också är ett ämne det 

rapporterats och fortfarande rapporteras mycket om så går det inte att rapportera för 

mycket om ämnet med tanke på problemets omfattning. Det gör att det på ett sätt har ett 

stort allmänintresse eftersom problemet direkt eller indirekt berör alla på detta klot.  

Dock hoppas jag att mitt reportage kan bidra till en lite annorlunda vinkel. Eftersom det på 

ett sätt uppfyller kriteriet om att vara icke-normalt. Det är tacksamt att berätta en historia 

eller om ett stort ämne genom en enskild produkt, som det i detta fall är. Alla vet 

dessutom vad en flippfloppsandal är och kan relatera till det vare sig man förknippar dem 

med semester eller vardag. En slags kulturell närhet (Häger 2009:87). Men jag tror inte att 

många vet att en så stor del av skräpet kan vara just flippfloppsandaler.  

Jag upptäckte dessutom att Ellen McArthur Foundation tillsammans med World 

Economic Forum tidigare i år kom ut med en rapport som visar att om inget drastiskt 

händer kommer det finnas mer plast i haven än fisk (i vikt) år 2050. Jag anser att detta gav 

ämnet ett större nyhetsvärde. Dels eftersom rapporten utkommit nära i tid med nya 

uppskattningar samt att den levererade en väldigt icke-normal fakta. Hav ska innehålla 

fisk inte plast och framförallt inte mer plast än fisk.  

Konflikten i berättelsen är på ett sätt uppenbar. Den står mellan människan och naturen 

men i grund och botten mellan människan och människan eftersom vi förstör för oss 

själva. Dock har jag valt att inte i huvudsak fokusera på problem utan lösningar. Detta 

eftersom jag tror fler kommer ta till sig av reportaget då samt att bilden av afrikanska 

länder fortfarande är ganska negativ. Kenyas turism har påverkats mycket av 

rapporteringen från de olika terrordåden som drabbat landet de senaste fem åren. Jag 

tycker det är viktigt att nyansera bilden av en plats och vill berätta att det finns mycket 

kreativitet och positiv förändring som kommer från gräsrotsnivå. Min erfarenhet säger 

dessutom att de platser som har ont om resurser tenderar att ha hög kreativitet gällande 

hur man kan ta tillvara på just skräp. I och med att jag kände till Ocean Sole sedan tidigare 

så fick de stå som ett gott exempel.  
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Det är som sagt ett stort och komplext ämne jag valt men som jag försökt göra 

lättbegripligt. Dels genom identifikation (Häger 2009:91). Vi känner till 

flippfloppsandalen som produkt från början och kan där med förhoppningsvis visualisera 

dess väg ut i havet genom reportaget. Hantverkaren Florence förmedlar glädje över sitt 

jobb där hon får vara kreativ samtidigt som hon kan betala familjens mat och kläder som 

ensamstående mamma. Något jag hoppas andra kan identifiera sig med. Även Julie låter 

jag vara personlig och förmedlar likt Florence mycket känsla i det hon säger. Genom sin 

medverkan ska de ge liv åt berättelsen och inte endast leverera pratminus (Sundelin 

2008:18). Och kanske går det även att se framför sig djuren som trasslar in sig i gamla 

fiskenät. Även genom att avgränsa ämnet till att handla om plast och mer specifikt 

flippfloppsandaler hoppas jag kunna göra det mer lättbegripligt.  

Det kriterium som varit svårast att uppfylla är närhet, både gällande geografi och kultur 

(Häger 2009:86,87). Jag har vägt mycket fram och tillbaks huruvida jag ska väva in 

Sverige. Jag minns nämligen hur Jesper Huor under metodkursen sa ”utrikesjournalistik 

har det inbyggda problemet att få bryr sig” vilket han menade kan underlättas genom att 

förmedla känslor, väva in liknelser, göra det personligt och ha med en koppling till 

Sverige (Huor, 23 februari 2016). Jag har försökt tänka på dessa parametrar under arbetets 

gång. Jag testade att göra en koppling till Sverige men märkte att man då gled ifrån 

huvudberättelsen varpå jag struntade i det.  

3. Undersökningsmetoder  
Jag skummade igenom Retriever om vad som hade skrivits om Ocean Sole. Sedan laddade 

jag ner 36 artiklar från TT, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet om vad som skrivits 

om plast och skräp i haven senaste två åren. Detta för att något så när få en uppfattning 

om vad som skrivits i Sverige. Jag började med att titta på korta som långa filmer i ämnet 

och läste på olika miljöorganisationers hemsidor. Tittade på filmer om Ocean Sole och 

läste på deras hemsida. Väl i Kenya kom jag över boken Flip Flop – a journey through 

globalisation's backroads av Caroline Knowles som jag läste några kapitel av. Hon följer 

en flippfloppsandal från råolja till produkt och vidare till sitt slut.  

Till viss del kan man säga att jag använt mig av observation i och med att jag varit på 

plats en längre tid på Ocean Sole och åkte till kusten för att se hur de arbetar där. Hur 

mycket jag än hade velat så kunde jag inte göra en dold observation (Repstad 2007:41) på 

Ocean Sole. Dels hade det inte gett mig mycket eftersom jag inte förstår swahili eller 
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andra språk utöver engelska som pratades emellan hantverkarna där. Dels för att jag är vit 

och sticker ut med min hudfärg. De enda vita på företaget jobbar i ledningen eller 

administrativt. Jag ville också göra intervjuer med hantverkarna vilket hade avslöjat mig 

om jag hade börjat ställa frågor (Repstad 2007:43). Dessutom hade mikrofonen avslöjat 

mig. Jag såg ingen anledning att i mitt fall utföra en dold observation annat än att det 

kanske hade gett mig en mer nyanserad bild av företaget än den jag fick av hantverkarna 

nu.  

Det hade också kunnat uppnås om jag etablerat ett större förtroende mellan mig och 

hantverkarna. Därför önskar att jag redan hunnit göra all research innan jag åkte till 

Kenya. Då hade jag kunnat umgås mer med hantverkarna under dagarna och skapa en 

relation med dem. Istället satt jag mycket vid min dator och läste och skrev de dagar då 

jag var på Ocean Sole. Jag fick då sitta inne på deras kontor och kunde där med följa det 

mer administrativa arbetet som pågick omkring.  

Men i huvudsak har jag använt mig av nätresearch och intervju som metod. Totalt gjorde 

jag ungefär 12 intervjuer. Anledningen till att det inte är ett exakt antal är för att jag också 

gick runt och spelade in när flertalet hantverkare kort fick säga sitt namn och vad de just 

då arbetade med. Inspelningar som är så korta att de knappt räknas som intervjuer, därför 

vet jag inte huruvida jag ska räkna med dem eller inte. De andra är av varierande längd 

där de längsta är med Julie Church och Saeed Balala på runt en timme vardera. Julies 

intervju närmade sig en djupintervju (Repstad 2007:85) då jag ställde henne mer 

personliga frågor. Inte för att komma åt något jättekomplicerat eller svåråtkomligt utan 

snarare frågor som ”vad betyder havet för dig?”, ”hur är det att driva företag som kvinna 

här?”, ”vad är viktigt att åstadkomma i ditt liv?”.  

I och med att jag gjort radio har jag bandat alla intervjuer. Det gör det lättare att kunna 

koncentrera sig på vad som sägs och gör att jag kan notera andra detaljer som jag annars 

missat om jag antecknade (Repstad 2007:93). Ingen av intervjupersonerna hade problem 

med att bli inspelad. Det var bara Heidi Savelli på FN:s miljöprogram som först inte var 

så pigg på det (av okänd anledning) men när vi väl sågs gick det bra. Alla intervjuer 

gjordes i miljöer där intervjupersonerna kände sig hemma vilket kan ha underlättat 

(Repstad 2007:95). I huvudsak skedde intervjuerna på deras arbetsplatser och Julie 

intervjuade jag i sitt hem.  



6  

  

Intervju har passat min form i och med att jag gör radio. De intervjuer jag valt bort har 

haft att göra med rent dramaturgiska faktorer och har berott på vad intervjupersonen sagt. 

Jag har också tänkt mycket på att begränsa persongalleriet (Häger, 2 mars 2016) för att 

inte röra till det för lyssnaren.  

Under intervjuerna hade jag hela tiden i bakhuvudet att lyssna mer på svaret än att 

fokusera på mina nästkommande frågor. Att ställa öppna frågor och följdfrågor när jag 

inte förstod eller ville att personen skulle utveckla (Häger 2007:75). Något jag upptäckte 

som jag inte tidigare upplevt var att jag kunde säga ett påstående och få intervjupersonen 

att härma det. Jag använde mig aldrig av det medvetet som metod men det visade sig vara 

effektivt. Eftersom ett spontant påstående inte är öppet utan slutet och jag fick personen 

att säga annat än ja eller nej därefter (vilket annars är min erfarenhet i Sverige) så kunde 

jag använda svaren i högre utsträckning.  

4. Källor och källval  
De källkritiska grundprinciperna äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet 

(Thurén 2005:13). Det är utifrån dessa jag resonerar kring mina källor nedan.  

4.1 Muntliga källor  

Julie Church, grundare av Ocean Sole  

Julie Church räknas som en tendenskälla (Thurén 2005:66) eftersom att hon har ett 

uppenbart intresse i att prata gott om sitt företag. Den senaste tiden hade några hon tagit in 

i företaget som investerare och kollegor försökt få henne utesluten ur företaget. Något jag 

ville veta mer om men då hade jag varit tvungen att höra även andra sidan (Häger 

2009:269). Men det var jag inte beredd att göra. Jag resonerade så att det inte var relevant 

för min berättelse och uteslöt det ur reportaget. Jag lät henne säga saker i reportaget som 

var mer personliga. Den fakta hon står för är sådan som även Saeed bekräftade, saker jag 

fick se med egna ögon eller har läst på andra ställen.  

Heidi Savelli, FN:s miljöprogram (UNEP)  

Jag mejlade UNEPs pressmejl för att höra vem där som jag skulle kunna få intervjua men 

fick aldrig något svar. Jag frågade då Julie om hon hade någon kontakt på UNEP varpå 

hon insisterade på att presentera mig för Heidi Savelli. Hon visade sig vara svensk vilket 

var bra för mig till en början, sedan ville hon inte prata svenska ändå så det spelade ingen 

roll i slutändan. Men det visade sig att hon var rätt person att prata med på UNEP ändå 
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eftersom att hon jobbar med Global Partneship on marine litter (GPML) som jobbar med 

marint skräp. Hon vill väl så klart hålla sig på god fot med Julie men det är snarare vice 

versa. Jag frågade henne vad hon anser om Ocean Soles arbete och hon svarade helt ärligt 

att det är en liten del i det stora hela.  

Saeed Balala, anställd av Ocean Sole  

Saeed koordinerar Ocean Soles arbete på kusten sedan september 2015. Han har tidigare 

erfarenheter av att ha jobbat på en plastfabrik i mellanöstern, han har också jobbat statligt 

med naturreservat. Nu volontärarbetar han på Kuruwitu conservation and welfare 

association men betalas bara från Ocean Sole för sitt arbete. Vi pratade off record en del 

dagen innan intervjun och han gav mig information dels om hur det var att jobba på 

plastfabriken och hur de enligt lag var tvungna att tillsätta ett ämne i plasten för att 

plastpåsarna skulle brytas ner av UV-ljus efter ett tag (för att förhindra nedskräpning). 

Han berättade hur han jobbade för plastindustrin men samtidigt förhöll sig skeptisk. 

Uppgifterna om oxo-nedbrytbara plaster som han hade pratat om kollade jag upp därefter 

och kunde använda. Han pratade även om hur han ansåg att Ocean Sole hade ett orimligt 

mål i hur mycket flippfloppsandaler han är tvungen att leverera till dem i Nairobi varje 

månad. Och att han tyckte att det var slöseri på resurser att använda honom för att rent 

praktiskt se till att materialet kommer till Nairobi, medan han egentligen bara vill arbeta 

med utbildningsdelen.  

Jag bad honom säga detta även i micken dagen därpå, varpå han sa ”tror du Ocean Sole 

vill att jag ska prata med dig och sedan att jag säga saker som inte är till deras fördel”. Jag 

poängterade vikten av sanning och att jag var ute efter hela bilden. Menade att det är 

otroligt att alla som har att göra med ett företag tycker att det är helt och hållet bra. Det 

skulle ge en skev bild. Han protesterade men innan intervjun dagen efter bad han om 

ursäkt varpå jag kände att han förstod mer att jag var tvungen att göra mitt jobb enligt alla 

journalistiska principer.  

Även om han sedan inte pratade lika utförligt om sakerna i micken som han gjort dagen 

innan så gav detta mig en känsla av att han inte hade något intresse av att höja Ocean Sole 

till skyarna. Han pratade dessutom mycket om vad han gör utöver Ocean Sole.  

Emily Riziki, anställd av Ocean Sole  
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När jag pratade med Emily som plockade flippfloppsandaler åt Ocean Sole på kusten 

upplevde jag att hon var blyg. Eftersom hon pratade swahili så fick Saeed tolka. Hon får 

betalt från Ocean Sole och är därför en tendenskälla. Men Emily pratade för första gången 

inför mig med Saeed om hur hon och hennes kollega lurats på pengar av en man. Detta 

stickspår gjorde att jag litade på både Emily och Saeed. Men tolkar kan både verka som en 

ingång till en person och som ett filter (Repstad 2007:52). För att vara extra säker på att 

Saeed tolkat Emily rätt skickade jag intervjun med Emily till en svensk kontakt i Kenya. 

Hon lät i sin tur en annan person lyssna igenom intervjun och bekräfta huruvida Saeed 

tolkat korrekt samt missat eller låtit bli att tolka något. Den svenska kontakten och 

personen som lyssnade igenom (som jag inte vet vem det är mer än namnet) är helt 

frikopplade från Ocean Sole.  

Francis Muvau och Florence Auma Muga, Hantverkare på Ocean Sole  

Florence intervjuade jag kort medan hon jobbade. Francis tog jag åt sidan en gång och 

intervjuade lite längre och mer förberett. De är båda tendenskällor som är måna om att 

behålla sitt jobb. Därav kunde jag inte förvänta mig någon kritik om företaget från dem. 

Men de gav mig en bild av hur det är att jobba där och framförallt vad det betyder för 

dem. Jag använde mig endast av Florence då hon förmedlade en känsla som jag tyckte 

om.  

Katanu Kay och Kevin Mbuvi Kaluve, Skolelever  

De satt en dag med sin klass på Ocean Sole och hade fått en rundvisning och lärt sig om 

företaget. Nu satt de och gjorde smycken av flipfloppärlor. Jag valde slumpmässigt ut 

Katanu och Kevin men använde de aldrig eftersom det skulle bli för mycket personer i 

reportaget och de inte skulle tillföra något.  

Jinaal, jobbar på Umoja, skofabrik vid kusten i Kenya som tillverkar bland annat 
flippfloppsandaler  

Det var Julie som insisterade på att jag skulle träffa Jinaal när jag ändå var vid kusten för 

att träffa de andra. Hon bestämde med honom att jag skulle träffa honom en av dagarna 

jag var där utan att ha frågat mig först. Det gjorde mig skeptisk då det kändes mycket som 

att hon hade ett intresse i att jag skulle träffa honom. Jag hade ingen koll på vem han var 

eller vad han skulle tillföra i mitt arbete. Så snart jag var på kusten ringde jag honom och 

avbokade träffen. Frågade om jag skulle kunna få träffa honom en annan dag i mån av tid 
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och om jag i så fall skulle få titta runt i fabriken. Jag kände att jag annars lika gärna kunde 

ställa eventuella frågor via telefonen. Det verkade inte som att jag skulle få titta runt och 

att jag aldrig träffade honom har praktiska anledningar.  

I efterhand kände jag att jag åtminstone borde pratat med honom. Även om jag inte var så 

pigg på det för att Julie var den som insisterat på det och jag kände att jag redan hade så 

många källor som just hon introducerat mig för och kopplat ihop mig med. Jag insåg att 

han trots det var den enda källan som står på andra sidan staketet. Han är en av alla 

producenter av flippfloppsandaler. Jag mejlade honom i efterhand istället men utan att få 

svar. Kanske gick källkritiken till sin överdrift här men som sagt var det flertalet 

anledningar som gjorde att jag aldrig träffade honom. 

4.2 Övriga källor  

Mycket ligger till grund för reportaget i form av research men nedan följer källorna till 

den fakta som är med i reportaget.  

Filmer  

Toxic: garbage island av Vice  

http://documentarystorm.com/toxic-garbage-island/ (Hämtad 27 maj 2016)  

The Plastic age av iD  

https://www.youtube.com/watch?v=Pt6KlPCX1BU (Hämtad 27 maj 2016) 

Captain Charles Moore on the seas of plastic av Ted talks  

https://www.youtube.com/watch?v=M7K-nq0xkWY (Hämtad 27 maj 

2016) Om hur plasten tar sig ut i havet.  

Plastic seas av Jeneene Chatowsky  

http://www.algalita.org/video/plastic-seas-documentary-by-jeneene-chatowsky/ (Hämtad 

27 maj 2016)  

Om att plasten inte är öar utan ett utspritt område. Att skräp kommer från olika 

kontinenter mitt ute i havet.  

80 foot plastic island- North pacific Gyre 2014 av Algalita  

http://www.algalita.org/video/80-foot-plastic-island-north-pacific-gyre-2014/ (Hämtad 27 
maj 2016)  
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Här ser man en ”plastö” mitt ute i havet.  

Plastic Oceans av Catalyst ABC TV 

https://www.youtube.com/watch?v=cwTDvqaqPlM&feature=share (Hämtad 27 maj 

2016)  

I den här filmen ser man med egna ögon hur de skär upp en död fågel och hittar en massa 

plastbitar i dess mage, de pratar om att plasten reser långt och att mikroplaster är så små 

att de knappt går att se och att plast fungerar som svampar och drar till sig gifter.  

Rapporter 

The new plastics economy av World Economic Forum och ellen McArthur Foundation 

från januari 2016 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf (Hämtad 27 maj 

2016)  

 

UNEP  

Plastics in cosmetics av UNEP 2015 

http://apps.unep.org/redirect.php?file=/publications/pmtdocuments/Plastic_in_cosmetics_

Are_we_polluting_the_environment_through_our_personal_care_2015Plas.pdf (Hämtad 

27 maj 2016) Om mikroplaster.  

Biodegrable plastics av UNEP 2015 

http://www.unep.org/gpa/documents/publications/BiodegradablePlastics.pdf (Hämtad 27 

maj 2016)  

Om biologiskt nedbrytbar plast.  

Ocean Conservancy  

Every piece every person av International coastal cleanup och Ocean Conservancy 2015 

http://www.oceanconservancy.org/our-work/marine-debris/2015-datarelease/2015-

data-release-pdf.pdf (Hämtad 27 maj 2016)  

Om hur många arter som påverkas och att plast hittas genom hela matkedjan.  

Stemming the tide av Ocean Conservancy 2015  
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http://www.oceanconservancy.org/our-work/marine-debris/mckinsey-reportfiles/full-

report-stemming-the.pdf (Hämtad 27 maj 2016)  

Om hur mycket som kommer från land och från vilka länder i huvudsak.  

Webbartiklar och tryckta källor  

Futurism http://futurism.com/plastic-decomposition/ (Hämtad 27 

maj 2016)  

Detta är bara en av många sidor där man kan se hur lång tid det tar för plast att brytas ner.  

Använd mindre plast för havens och hälsans skull, Dagens nyheter 23 juli 2014 (Hämtad 
13 april 2016)  

Om att plast drar till sig PCB och DDT.  

Flip Flop – a journey through globalisation's backroads av Caroline Knowles 

samt hemsidan för boken http://www.flipfloptrail.com/ (Hämtad 27 maj 2016) 

Om vilka material flippfloppsandalerna tillverkats och tillverkas av.  

Mycket fakta har jag flertalet källor på, både muntliga som skriftliga eller flera skriftliga 

samt filmer. Eftersom att fakta som kommer från olika källor ökar trovärdigheten (Thurén 

& Strachal 2011:15). Dels har jag sett till att ha fler källor på samma bit fakta men det har 

också blivit så ganska automatiskt då till exempel filmerna är omfattande och snarlika  

varandra i innehåll. Filmerna kommer från väl etablerade mediehus som Vice, iD och 

Catalyst ABC TV samt organisationen Algalita där kaptenen Charles Moore arbetar. Han 

medverkar även i filmen av Vice och har gjort ett stort antal exkursioner ut till de stora 

subtropiska virvlarna ute till havs där mycket plast samlas. Vad som gör filmerna 

trovärdiga är att man som tittare får se saker med egna ögon. Ett enkelt sätt att kolla 

tillförlitligheten på en källa är att se om det tydligt går att kontakta dem samt att se om det 

står information om webbplatsen på sajten (Thurén & Strachal 2011:139). 

Många av rapporterna hittade jag via artiklar på internet för att i så stor utsträckning som 

möjligt gå till primärkällan (Thurén & Strachal 2011:17). Dessa rapporter har jag sett till 

att de är de senast möjliga som finns tillgängliga. De kommer från FN:s miljöprogram 

UNEP, Ocean Conservancy och Ellen MacArthur Foundation, källor som alla jobbar inom 

området och väger tungt.  
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4.3 Utesluten fakta  

Det finns mycket fakta som inte är med i reportaget. Dels saker från min research och 

saker som intervjupersonerna pratar om. Det var en svår övervägning att välja vad som 

skulle vara med och inte. Jag ville inte att reportaget skulle bli för faktatungt och försökte 

att inte glida ifrån huvudberättelsen om den lilla flippfloppsandalen.  

Det finns också faktauppgifter från intervjupersoner som inte är med på grund av att jag 

inte haft tid att extrakolla dem. Även om det är uppgifter som kommer från en annan 

person och kan få stå för hen så måste vissa saker ändå kollas upp då det är jag som ändå 

ansvarar för att sprida uppgiften. Men den övervägningen är inte alltid helt lätt.  

Jag intervjuade två av hantverkarna på Ocean Sole och kände att det var svårt att få ut 

något annat från dem än att de gillar sitt jobb. Det kändes som att de båda var väldigt 

tacksamma (i och med att deras lön betalar maten i familjen och barnens skolgång) vilket 

gjorde att jag inte fick svar på ifall något inte var bra eller om det fanns saker som 

företaget skulle kunna bli bättre på. Förvisso kändes det genuint nä en av dem utbrast 

spontant att hon var så glad över jobbet vilket jag tillslut använde i reportaget.   

Jag fick ut Ocean Soles årsrapport men har tyvärr inte hunnit gå igenom den. Jag har 

under hela arbetet tänkt på att förhålla mig kritisk till företaget. Att få ut årsrapporten gav 

mig en liten känsla av att de inte direkt har något att dölja. Men jag vet som sagt inte om 

det döljer sig något emellan siffrorna.  

5. Genreval  
Reportage betyder ju rent av att bära tillbaka (Häger 2009:46), vilket jag gjort. Jag har åkt 

till en plats, noterat hur det doftar, låter, ser ut och försökt tänka mycket på att arbeta med 

alla sinnen. Sedan har intrycken kokats ihop till ett reportage som ofta tillåts vara friare i 

formen (Häger 2009:46) än en nyhetstext. Utmaningen har varit att på ett Anders 

Sundelinskt sätt låta fakta dansa (Sundelin 2008:19). I några delar av reportaget rabblar 

jag fakta rakt upp och ner vilket ter sig ganska torrt. Men jag har också fördelat fakta över 

reportaget till skillnad från hur en nyhetstext är uppbyggd. Jag har också försökt bygga 

upp det så mycket det gått utifrån klassisk dramaturgi. Med anslag och ett slut som knyter 

an till början. (Häger 2009:48) Men eftersom jag inte hade någon konkret konflikt att utgå 

ifrån har det dramaturgiska varit en utmaning.  
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6. Stilistik  
I reportaget låter jag det lilla spegla det stora (Häger 2009:48). Och jag tycker att ämnet 

gör sig bra i radio. Havet är tacksamt att använda som miljöljud. Havet eller kanske 

snarare vatten kan verkligen tala olika språk, något jag använt mig av. Jag har sett havet 

som en person som också har något att säga i historien. För även om det är en 

flippfloppsandals resa som lyssnaren följer så är det havet som är huvudpersonen. Som 

Julie säger så är flippfloppen ett meddelande från havet om att havet håller på att bli 

världens soptipp, något jag tycker är kärnan i reportaget. Det har varit en utmaning att 

berätta om den enskilda flippfloppsandalen och samtidigt det stora problemet. Att klättra 

på abstraktionsstegen (Nörklit, 21 mars 2016) av och an utan att lyssnarna tappar bort sig.  

Något vi pratade mycket om under metodkursen var att förmedla scener och detaljer 

(Sundelin 2008:120). Jag tänkte därför mycket på det medan jag jobbade och gjorde listor 

i telefonen med anteckningar som handlade om sinnesintryck, saker jag kunde använda 

mig av om jag behövde leda lyssnaren in i en ny scen (Sundelin 2008:95) eller beskriva en 

ny person. Exempelvis ”Julie sms:ar med ena handen och kör bilen med den andra” och 

”Emily har två olika flippfloppsandaler på fötterna”.  

Jag hade kunnat väva in ett berättarjag i berättelsen. Att jag från början hade tagit med 

lyssnaren till Kenya. Men då hade lyssnaren följt min resa snarare än flippfloppsandalen. 

Trots att reportaget saknar ett jag så är det ju berättat ur mitt perspektiv (Sundelin 

2008:158).  

När jag gör radio och väl sitter vid klippbordet börjar det alltid med att hitta musik och 

miljöljud till materialet som sätter en stämning. Den stämningen behåller jag sedan i 

kroppen medan jag klipper och blir som en röd tråd i reportaget. Till skillnad från det 

skrivna reportaget handlar radio inte bara om vilka ord som väljs utan även hur de sägs. 

Även tonen kan därför bli ett signum (Sundelin 2008:235) men jag vet inte om jag hittat 

ett personligt uttryck utan tycker att det varierar beroende på vilket ämne jag tar mig an. 

Jag har under tiden jag arbetat lyssnat lite extra noga på utrikesreportagen på Ekots 

nyhetssändningar och hur de gör med andra språk. Hur mycket de översätter och på vilket 

sätt. Men väl vid klippbordet har jag gjort det som känts bäst vilket varit lite olika. Ibland 

pratar jag över personerna, ibland översätter jag lite innan och lite efter osv.    
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Pratorna har varit en stor utmaning. Jag började med att läsa in kladdprator för att ha ett 

skelett att bygga reportaget på. Jag la därför inte mycket energi på vilket tonläge jag hade. 

Pratorna ändrades successivt under tidens gång, jag lade till och drog ifrån. Planen var att 

läsa om alla prator i slutet för att få samma röstläge och avstånd till mikrofonen på alla. 

Jag blev dock förkyld när jag tänkt göra det vilket hördes på min röst. Jag blev inte bättre 

och tiden drog ihop sig så jag hade ingen chans att göra om dem. Därför tycker jag de 

låter olika sinsemellan och jag känner mig missnöjd över tonen som inte har så mycket 

tanke bakom sig.  

7. Anpassning till publik  
Jag har haft som sikte att alla ska kunna ta till sig reportaget, dock har jag inte anpassat 

mig till barn. Men i och med att jag strävar efter att publicera det hos P1 morgon som 

visat intresse för reportaget så har jag inte kunnat vara allt för ingående i vissa fakta som 

annars lyssnarna till vetenskapsprogrammen skulle uppskatta. Därför har jag försökt ta 

bort många siffror och koppla några siffror som är kvar till saker som går att relatera till.    

En utmaning har varit att hantera de dilemman som följt med språket. Egentligen vill jag 

låta mina intervjupersoner tala själva, men eftersom att intervjuerna är på engelska och 

swahili så har jag blivit tvungen att översätta dem för att alla ska förstå. Att få swahili 

översatt till engelska och därefter översätta det till svenska gör det lätt att tappa det som 

ursprungligen sades på swahili.  

8. Etik  
Att jag var bekant med Julie sedan tidigare var något jag diskuterade med min handledare. 

Vi kom fram till att det inte skulle vara ett problem om jag ändå ställde henne kritiska 

frågor.  Att jag sedan bodde hos henne när jag var i Nairobi gjorde saker och ting klurigt.  

Det visade sig nämligen att jag kom mitt i en svår period gällande hennes relation till och 

position i företaget. Medarbetare som hon tagit in i företaget försökte sedan en tid tillbaks 

få ut henne ur företaget. Det påverkade henne mycket känslomässigt eftersom Ocean Sole 

är en stor del av hennes liv. Och eftersom hon är ensamstående och jag var den som bodde 

hos henne utöver hennes hushållerskor så pratade hon mycket med mig på kvällarna om 

situationen. Det i sig påverkade mig mycket att se hennes stress, sorg och tvivel. Jag 

kände först att det som pågick i företaget måste vara en del av reportaget. Men det var en 

större del av hennes liv än vad som skulle vara intressant för mitt reportage. Av flera 

anledningar valde jag att som sagt inte ha med det. 
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Att jag hade en relation till Julie och företaget sedan tidigare och även bodde hos henne är 

det jag tycker man starkast kan kritisera i mitt arbete. Å andra sidan kanske jag aldrig 

hade fått veta så mycket som jag vet om det inte var så att jag bodde hos henne eller att vi 

setts tidigare (även om det var fem år sedan) (Repstad 2007:91). Hon känner ett stort 

förtroende för mig vilket jag så klart inte ville svika men samtidigt var jag hela tiden 

medveten om att jag var där för att göra mig grej enligt journalistiska principer. 

Oundvikligen delade vi samma värld under en period (Sundelin 2008:56), på gott och ont. 

Jag hade inte mycket alternativ. Dels kostnadsmässigt och logistiskt. Att bo hos Julie 

gjorde att jag kunde ta del av hennes huvudbry och få en helhetsbild av hennes relation till 

företaget. Jag kunde också varje dag åka med henne dit och tillbaks vilket gav mig mycket 

tid med företaget och där med en stor inblick.  

Redan första gången jag tog kontakt med Julie om möjligheterna att komma och göra ett 

reportage undrade hon hur mitt arbete skulle kunna gynna Ocean Sole. Det gjorde att jag 

hela tiden fick vara tydlig med att detta inte i huvudsak skulle handla om dem och att jag 

var en journaliststudent som gjorde mitt examensarbete. Jag fick poängtera att det inte var 

säkert att arbetet skulle publiceras. Därför var det viktigt att hon inte hade någon agenda i 

att släppa in mig. Det upplevde jag att hon förstod.  

9. Erfarenheter under examensarbetet  
Det har varit utmanande och lärorikt att arbeta själv. Att inte ha någon att bolla med, 

endast ha handledning mejlledes eftersom jag var borta och att inte ha en redaktion i 

ryggen från början som kunde leda mig.  

Jag önskar också att jag hade haft mer tid i Sverige efter resan för att kunna skriva 

reflektionsrapporten och framförallt klippa. Samtidigt som jag vet att klippandet kan pågå 

i en evighet om man har tid på sig. Då har jag hellre eld i baken och är rationell. Men det 

har varit svårt att få ihop storyn utan att det blir alldeles för rörigt att ha ett persongalleri 

som inte är allt för stort men ändå relevant. Arbetar jag med något under en längre tid har 

jag lätt att bli döv för det jag gör och missar uppenbara saker. Därför var det bra med den 

sista handledningen där handledargruppen fick ge respons. Jag hade dock önskat att jag 

kunde klippa redan i Kenya så att handledaren och gruppen kunnat ta del av ett tidigare 

utkast. Det gjorde att jag ett tag under den senare delen av tiden i Kenya funderade på att 

göra ett skrivet reportage istället.  
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Jag funderar på om jag ändå borde haft med en koppling till Sverige på något sätt. 

Egentligen tycker inte jag att det ska behövas. En bra historia är en bra historia oavsett var 

den utspelar sig. Men jag är antagligen för självkritisk och undrar om andra kommer tycka 

att reportaget är intressant ändå.  

Jag har lärt mig att stå på mig och få introducera sig själv för andra. Att Julie 

introducerade mig hade som sagt sina fördelar men orsakade också missförstånd som hade 

kunnat undvikas och göra att jag sparade tid.  

Det som känns synd är att jag missnöjd lämnar ifrån mig mitt arbete. Jag har senaste 

dagarna känt att jag kräks på det men inte vetat om det är för att jag arbetat med det för 

länge eller om det faktiskt är för tråkigt på sina håll. Innan lämning lyssnade Anders 

Gjöres igenom det och jag fick bekräftat att det är för mycket fakta och blir för långtråkigt 

i mitten. Han tyckte att jag kan ta bort två personer helt. Jag förstår vad han menar men 

hade inte tiden att ändra något. Jag önskar också att jag hade haft mer tid på mig att korta 

ner reportaget. Jag har brottats med att känna mig redovisningsskyldig i och med allt jag 

tagit reda på och att jag faktiskt åkte iväg. Men det betyder inte att det gagnat reportaget.  
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