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ABSTRACT 

Sustainable development is a development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs. However, today’s use of 

resources is higher than what earth can sustain and therefore the linear economy, where resources 

become waste right after usage, needs to evolve into a more circular one, an economy that uses 

and reuses resources in a more efficient way. To enable a development into a more circular 

economy, it’s important to design products that can be repaired, reused and recycled. Both the 

steps before and after waste arise are of importance. In upstream management the focus is on 

design and manufacturing of products and in downstream management the focus is on waste 

management methods.  

This master thesis studies the future urban district, Ebbepark, which is under development in 

Linköping, Sweden. The thesis studies the role of communication, design and visualization to 

minimize the environmental impact from waste management in an urban area with a mix of 

housing and offices. It is studied how the waste system can be designed to facilitate for its users to 

make the right decisions and how to reach out with messages and information about waste and 

consumption. The focus of the work lies on finding strategies to develop the waste management 

according to the waste hierarchy introduced by the European Union. A literature review was 

conducted laying the ground for the study. Interviews were held with people with knowledge and 

experience of waste management. A web survey was done with office workers in Linköping to 

find out their experiences regarding the waste system and consumption in the office environment 

and at home. Psychology and behavioral economics were studied to ascertain how human behavior 

can be altered. 

Important factors when it comes to waste are ease and information. To be able to leave your waste 

close to home is important and many would appreciate if recycling bins were included in their 

homes, which the housing enterprises should consider. In a densified district, lack of space is extra 

obvious and space for waste is seldom prioritized. According to Swedish law, commercial and 

domestic waste need to be treated separately, which means that a lot of space is required in 

Ebbepark to handle waste from households and offices. A great part of the commercial waste can 

however be thrown away at the same places as the domestic waste in Ebbepark. With services 

collecting office paper, a proposed collaboration regarding packaging material and access to the 

pneumatic waste system, only 1-4 % of the office waste remains and must be treated separately. 

The social impact people feel can be used in the waste system to improve human behavior. 

Collection sites that for example are light and open and located at places where people move, 

contribute to the social norm and increase the feeling of safety. The system information should be 

simple and straightforward and pictures and colour coordination can facilitate. At the same time 

people must have the right conditions to make sustainable choices. Strategies should be built on 

peoples experienced obstacles and advantages. Information and communication should be 

designed after their conditions and nudge them in the right direction. The housing enterprises have 

a responsibility to make sure there is a range of services that prevent waste and reuse products. 

Plastic is a material with great environmental impact in downstream management, partly because 

of the release of fossil carbon dioxide when incinerated, why actions to reduce the use of plastic 

material and increase the recycling is needed. Future studies should investigate how larger lifestyle 

changes can be achieved and how the municipal waste monopoly and the producer responsibility 

should be designed in the future to favor circular solutions.  



SAMMANFATTNING 

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Dagens resursutnyttjande är dock högre än 

vad jorden klarar av och dagens linjära ekonomi, där resurser används och sedan blir till avfall, 

behöver utvecklas till en mer cirkulär ekonomi, där resurser tas tillvara och blir till nya produkter 

efter användning. För att möjliggöra utvecklingen mot en cirkulär ekonomi är det viktigt att 

produkter designas för att kunna repareras, återanvändas och till sist materialåtervinnas. För att 

hanteringen av avfall ska bli mer hållbar är det därför viktigt att både fokusera på stegen innan 

avfall har blivit till och hanteringen av avfallet. Därför talas det om uppströms arbete, där fokus 

ligger på design och tillverkning av produkter och nedströms avfallshantering där fokus ligger på 

olika behandlingsmetoder för avfall.  

Det här examensarbetet studerar den framtida stadsdelen Ebbepark som byggs i Linköping. I 

arbetet studeras hur kommunikation, design och visualisering kan användas för att på ett effektivt 

sätt minska miljöpåverkan från avfallshantering i ett område med en blandning av kontor och 

bostäder. Det studeras hur avfallssystemet kan utformas för att underlätta för användarna att göra 

rätt samt hur budskap och information kring avfall och konsumtion kan nås ut med. Fokus i arbetet 

ligger på att hitta strategier för att lyckas utveckla avfallshanteringen i enlighet med EU:s 

avfallshierarki. En litteraturstudie har genomförts för att lägga grund till arbetet, därefter har 

intervjuer med personer insatta i avfallsområdet hållits samt en enkät har skickats ut till människor 

som arbetar i Sankt Kors kontorslokaler samt Swecos kontor i Linköping för att undersöka deras 

syn på avfallshantering och konsumtion på arbetet och i hemmet. För att studera hur människors 

beteende gällande konsumtion och avfall kan ändras har psykologi och beteendeekonomi 

studerats. 

Viktiga faktorer när det kommer till avfall är bekvämlighet och information. Att kunna lämna 

avfall nära hemmet är en viktig faktor. Många skulle uppskatta att det ingår kärl för källsortering 

i deras bostäder, vilket bostadsföretagen bör ta hänsyn till. I en förtätad stadsdel blir utrymmesbrist 

extra påtagligt och avfallsutrymmen prioriteras gärna bort. Verksamhetsavfall och hushållsavfall 

måste hanteras separerat idag enligt lagstiftning, vilket bidrar till att mycket utrymme måste tas i 

anspråk för att hantera avfallet från bostäder och kontor i Ebbepark. Det finns dock möjlighet att 

slänga en stor del av verksamheternas avfall i samma utrymmen som hushållsavfallet i Ebbepark. 

Med tjänster för hämtning av kontorspapper, ett föreslaget samarbete kring emballage och tillgång 

till sopsugen återstår endast 1–4 % av verksamheternas avfall som måste hanteras separat.  

Den sociala påverkan som människor känner kan användas i avfallssystem för att beteenden ska 

förbättras. Insamlingsplatser som exempelvis är ljusa och öppna och ligger på en plats med mycket 

rörelse bidrar till den sociala normen och ökar tryggheten. Information i systemet måste vara enkel 

och tydlig, gärna med bilder och färgkoordinering. Samtidigt måste det finnas förutsättningar för 

att göra hållbara val. Strategier bör bygga på människors upplevda hinder och fördelar och 

information och kommunikation bör utformas utifrån deras förutsättningar som knuffar dem i rätt 

riktigt. Fastighetsbolagen har ett ansvar att se till att det finns ett utbud av verksamheter och tjänster 

för att förebygga avfall och återanvända produkter. Plast är ett material som har stor miljöpåverkan 

nedströms i avfallshanteringen, delvis på grund av koldioxidutsläpp vid förbränning, därför bör 

åtgärder riktas mot att minska användningen och öka materialåtervinningen av plast. Vidare 

behövs det studeras hur större livsstilsförändringar kan fås igenom samt hur det kommunala 

monopolet och producentansvaret ska utformas i framtiden för att gynna cirkulära lösningar. 



ORDLISTA 

Här beskrivs begrepp som används frekvent i rapporten. Vissa begrepp används på olika sätt och 

har därför förklarats här för att förtydliga vilken definition som används i rapporten.  

Avfall 

Alla föremål eller ämnen som innehavaren vill, avser eller är skyldig att göra sig av med. 

Vid materialåtervinning slutar ett föremål eller ämne vara avfall. 

Avfallshierarkin 

Prioritetsordning för omhändertagande av avfall utformat av EU. Först till sist: 

Avfallsminimering–Återanvändning–Materialåtervinning–Energiåtervinning–Deponering 

Beteende 

Iakttagbara handlingar, reaktioner eller sätt att uppföra sig som antingen är medvetna eller 

omedvetna. 

Bortskaffande 

Begreppet innefattar flera metoder för att göra sig av med avfall, bl.a. deponering, 

behandling i markbädd, djupinjicering, invallning, utsläpp till vatten, förbränning utan 

energiåtervinning (SFS 2011:927).  

Cirkulär ekonomi 

Också kallat kretsloppsekonomi eftersom restprodukter från produktion och eller 

konsumtion används som insats i en annan produktion, från avfall till resurs.  

Deponering 

Ansamling av avfall inom ett begränsat område. Används i Sverige till avfall som inte kan 

behandlas på annat sätt exempelvis på grund av föroreningar.  

Energiåtervinning 

Förbränning av avfall för att återvinna energin i de uttjänta produkterna genom att 

producera el och värme eller endast värme.  

Förtätning 

Byggnation inom befintlig bebyggelse i städer. Det kan exempelvis handla om att bebygga 

grönområden, industriområden, parkeringar eller att bygga ytterligare våningar på 

existerade byggnader. 

Grovavfall 

Avfall som uppstår i hushåll men som inte får plats i de vanliga soptunnorna, till 

exempelvis möbler, cyklar och emballage (Tekniska verken, 2019b).   

Hushållsavfall 

Allt avfall som kommer ifrån hushåll och jämförbart avfall från verksamheter 

 

 



Hushållsliknande avfall  

Samma som med hushållsavfall jämförbart avfall. Avfall som uppkommer på 

verksamhetsplatser på grund av att människor uppehåller sig i lokaler, exempelvis avfall i 

lunchrum eller på toaletter.  

Hållbar utveckling/Hållbarhet 

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” definition från Brundtlandrapporten 

1987 (Brundtland, 1987). I begreppet ingår ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Materialåtervinning 

 Återinföring av använt material i tillverkningsprocesser 

Nedströms avfallshantering 

Insamling och transport av avfall, eventuell förbehandling och behandling i form av 

materialåtervinning, förbränning, deponering eller annan behandling.  

Restavfall  

Avfall från hushåll som inte går att återvinna på annat sätt än genom energiåtervinning, 

dock hamnar ofta återvinningsbart material i restavfallet och inkluderas då i begreppet.  

Uppströms arbete 

Utvinning och tillverkning av ämnen, material och produkter. De steg som sker innan avfall 

bildas och innan användningsfasen. 

Verksamhetsavfall 

Avfall som kan kopplas till verksamheten. 

Visualisering 

En bred definition av begreppet har valts, förutom åskådliggörande med hjälp av bilder och 

andra uttryckssätt anpassade för synsinnet ingår även placering och utformning av lokaler.  

Återanvändning/Återbruk 

Förbrukade produkter eller förpackningar används på nytt i samma eller liknande funktion 

som ursprungligen.  

Återtillverkning 

Produkter tas isär, rengörs, slitna delar byts, eventuella mjukvaror uppdateras och sedan 

säljs produkterna (Westman Svenselius, 2014).  

Återvinningscentral, ÅVC 

Större bemannad anläggning för insamling av el-avfall, farligt avfall, grovavfall, 

trädgårdsavfall, mm. Ibland finns en ÅVS på platsen och ibland även verksamhet för 

återanvändning.  

Återvinningsstation, ÅVS 

 Mindre obemannad anläggning för insamling av förpackningar och returpapper.  
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1. INLEDNING 

 

 

Hållbar utveckling som begrepp fick sin spridning år 1987 då det lanserades av 

Världskommissionen för miljö och utveckling (Andrews och Granath, 2016). I deras rapport, känd 

som Brundtlandrapporten, definierades hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” 

(Brundtland, 1987). Vår planet har försett oss med naturresurser som möjliggjort utvecklingen av 

dagens samhälle, men vi människor har inte nyttjat resurserna på ett ansvarfullt sätt och idag har 

många av oss en livsstil som långt överskrider gränserna för vad planeten klarar av (Wilson, 

Modak, et al., 2015; UNDP i Sverige, 2019c). En viktig del i hållbar utveckling är därför hur vi 

konsumerar och producerar varor och resurser. Vi måste minska vår konsumtion men även hantera 

de resurser vi använder bättre: genom att återanvända och återvinna dem. Avfallsförebyggande 

åtgärder samt en hållbar avfallshantering är därför en viktig del i en hållbar utveckling.  

Avfallshantering är ett brett område som påverkar olika delar av samhället och som kan kopplas 

till många av de globala utmaningar som finns idag, till exempel global hälsa, säker 

livsmedelsförsörjning, klimatförändringar och hållbar konsumtion (Wilson, Modak, et al., 2015). 

Synen på avfallshantering har gått från att endast vara en lokal angelägenhet till ett globalt problem 

i och med det ökade fokuset på hållbarhetsutmaningar (Singh et al., 2014). Flera av de 17 Globala 

målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling, se Figur 1, berör avfallshantering, se Figur 2, vilket 

visar på vikten av en fungerande avfallshantering för att en hållbar utveckling ska ske (United 

Nations, 2019). Syftet med de Globala målen är att bli av med extrem fattigdom, minska 

ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen (UNDP i Sverige, 

2019a). I Global Waste Management Outlook  har FN:s miljöprogram, UNEP, satt upp fem stycken 

mål kring en hållbar avfallshantering (Wilson, Modak, et al., 2015). Målen är relaterade till de 

Globala målen för hållbar utveckling, vilket visas i Figur 2, och målens syfte är att gå från dagens 

linjära ekonomi med fokus på avfallshantering till en cirkulär ekonomi där resurshantering är i 

fokus (Wilson, Modak, et al., 2015).  

En av de största utmaningarna världen står inför är att frånkoppla ekonomisk tillväxt från  

resursanvändning och miljöförstöring (United Nations, 2018). Det här tydliggörs då olika länders 

miljöpåverkan jämförs. De rikaste länderna är även de länder som har det största ekologiska 

fotavtrycket, vilket visar på vikten av att lyckas frånkoppla tillväxt från resursanvändning. Qatar 

har det största ekologiska fotavtrycket med 14,2 globala hektar per capita och är även det land som 

har högst GDP per capita (Global Footprint Network, 2019; IMF, 2019). Sverige hamnar på 17:e 

plats på samma lista med ett fotavtryck på 6,5 globala hektar. De fattigaste länderna är även dem 

med det minsta ekologiska fotavtrycket, långt ner på listorna över både ekologiskt fotavtryck och 

GDP per capita återfinns länder som Haiti, Eritrea och Afghanistan (Global Footprint Network, 

2019; IMF, 2019). 
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Figur 1. De globala målen i Agenda 2030. Bildkälla: (UNDP i Sverige, 2015a). 

 

 

Figur 2. Avfallsmålen enligt UNEP jämfört med vilka globala hållbarhetsmål de berör. Bildkälla: (UNDP i Sverige, 2015b). 
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För att förbättra avfallshanteringen ur ett hållbarhetsperspektiv bör produkternas steg innan de blir 

avfall undersökas. Arbetet med avfallshantering har gått från att främst fokusera på att bli av med 

det avfall som uppkommit och så kallade ”end-of-pipe”-lösningar till ett mer systemorienterat 

resursarbetet där fokus på uppströmsarbetet har ökat (Singh et al., 2014; Wilson, Modak, et al., 

2015). För en förklaring till vad som menas med uppströms och nedströms avfallshantering, se 

Figur 3. När det gäller uppströmsarbete för en mer hållbar hantering av avfall kan det handla om 

bättre designade produkter, att minska mängden farliga substanser och att minimera uppkomsten 

av avfall (Wilson, Modak, et al., 2015).  

 

 

Figur 3. Uppströms och nedströms resurshantering. Uppströms arbete handlar om prevention av avfall, minskad konsumtion och 

val av bättre material och design. Nedströms arbete handlar om insamling och behandling av avfall. Den svarta pilen vid 

användning står för återanvändning och den andra svarta pilen mellan uppströms och nedströms symboliserar avfall som 

uppstår i utvinning och tillverkning som direkt blir avfall utan att gå igenom användningsfasen och åt motsatt håll 

materialåtervinning. Bilden är skapad med inspiration från Lindfors et al. (2010). 

För att utveckla avfallshanteringen mer hållbart har Europeiska Unionen utformat ett 

avfallsdirektiv som styr hur avfallet ska tas om hand i medlemsländerna (Europaparlamentet och 

rådets direktiv 2008/98/EG). I avfallsdirektivet finns avfallshierarkin beskriven, se Figur 4, en 

prioritetsordning för omhändertagande av avfall. I första hand ska det strävas efter att så lite avfall 

som möjligt uppstår, därför är det första steget avfallsminimering. Sedan följer återanvändning, 

materialåtervinning, energiåtervinning och sist deponering. Avfallshierarkin ska vägleda EU-

länderna i utvecklingen av en hållbarare resurshantering och mot det långsiktiga målet cirkulär 

ekonomi (Drangert, Tonderski och McConville, 2018a; Naturvårdsverket, 2018b). 
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Figur 4. Avfallshierarkin enligt EU:s avfallsdirektiv. 

Cirkulär ekonomi. Europeiska kommissionen (2015) menar att övergången till en cirkulär ekonomi 

är en nödvändighet för att utveckla en hållbar, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. 

Genom att utforma produkter på ett cirkulärt sätt minimeras resursanvändningen och möjligheten 

att återanvända och återvinna materialen ökar (Europeiska kommissionen, 2019). I en helt cirkulär 

ekonomi finns inget avfall som sådant, utan allt avfall ses som resurser som återvinns och används 

till samma produkter igen eller inom andra användningsområden (Djuric Ilic et al., 2018). I och 

med utvecklingen mot en cirkulär ekonomi bör avfall sluta ses som avfall och istället benämnas 

som sekundära resurser medan jungfruliga råvaror bör benämns som primära resurser (Djuric Ilic 

et al., 2018).  

För att uppnå en mer cirkulär ekonomi måste den traditionella uppdelningen mellan produktion 

och avfallshantering suddas ut och systemen bli mer integrerade (Djuric Ilic et al., 2018). 

Samarbetet mellan produktdesigners och tillverkare på ena sidan och de som hanterar avfallet på 

andra sidan är ofta svagt, vilket hindrar utvecklingen mot en cirkulär ekonomi (Djuric Ilic et al., 

2018). Detta på grund av att många problem som uppstår under avfallshanteringen beror på val i 

design- och tillverkningsstadiet för produkter, till exempel materialval och val av energikällor. 

Sämre val av material och energi leder till ett problemskifte där de primära problemen leder till 

sekundära problem nedströms i produktcykeln. Det här visar på vikten av att anta ett 

livscykelperspektiv när produkter ska designas och tillverkas (Djuric Ilic et al., 2018). De 

tillverkande företagen har ett stort ansvar att se till att produkterna är anpassade för att repareras, 

uppgraderas och återvinnas (Sundin, Lindahl och Ijomah, 2009). Samtidigt är det för sent att göra 

något åt design och tillverkning på de produkter som redan finns på marknaden. För att minska 

den framtida miljöpåverkan från dessa produkter krävs en bättre sortering, återvinning eller 

bortskaffande (Djuric Ilic et al., 2018). 

Avfallshantering i städer. Idag bor mer än hälften av världens befolkning i städer och 

urbaniseringen fortsätter att öka (UNFPA, 2019). Urbanisering har potential att leda till ökad 

livskvalitet, högre resurseffektivitet och ekonomisk tillväxt men samtidigt innebär det att nya krav 

ställs på städerna för att de ska utvecklas på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt 

(UNDP i Sverige, 2019b; UNFPA, 2019). Tillsammans med andra viktiga funktioner i en stad, 

som tillgång till dricksvatten, transporter, energi och kommunikation, ses avfallshantering som en 

nödvändighet (Wilson, Modak, et al., 2015). Att en stad har en fungerande avfallshantering är 

viktigt för flera lokala faktorer, dels påverkar den människors hälsa, speciellt barns, där en icke 

fungerande avfallshantering kan innebära hälsorisker, dels en stads image där en ren stad upplevs 

attraktivare (Wilson, Rodic, et al., 2015).  
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Det globala målet Hållbara städer och samhällen syftar till att göra städer ”inkluderande, säkra, 

motståndskraftiga och hållbara” (UNDP i Sverige, 2019b). Målet innehåller flera delmål där ett av 

dem är att ”till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan genom att ägna särskild 

uppmärksamhet åt luftkvalitet samt avfallshantering” (UNDP i Sverige, 2019b). 

Inom EU är Sverige känt som ett bra exempel för hur policys och styrmedel kan användas för att 

uppnå mål med avfallshanteringen (Rousta et al., 2017). Avfallshanteringen har blivit bättre, 

framförallt sedan det ökade fokuset på hållbarhetsproblem under och efter 90-talet, och i och med 

det har miljöpåverkan från avfallshanteringen minskat (Ekvall och Malmheden, 2012). Sveriges 

motsvarighet till det globala målet om hållbara städer och samhällen är miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö, vilket Boverket är ansvarig myndighet för (Naturvårdsverket, 2018d). I 

miljökvalitetsmålet ingår mål om en effektiv avfallshantering vilken definieras som ”en 

avfallshantering effektiv för samhället, enkel för konsumenterna, som ser till att avfall förebyggs, 

tar till vara på det uppkomna avfallet och samtidigt minimerar miljö- och hälsopåverkan” 

(Naturvårdsverket, 2018d). Allt fler människor flyttar in till större tätorter vilket ökar trycket på 

bostadsbyggande och exploatering av mark (Boverket, 2019). I slutet av 2017 bodde 87 % av 

Sveriges befolkning i tätorter (SCB, 2018). Många städer i Sverige har vuxit genom att expandera 

utåt, vilket har lett till att värdefulla skogs- och jordbruksmarker har tagits i anspråk och att 

bilberoendet har ökat (Boverket, 2016). Boverket (2019) skriver att förtätning kan användas som 

strategi för att se till att en ökad befolkning får plats i städerna utan att värdefull mark tas i anspråk, 

att växa inåt har blivit en trend i många städer. Samtidigt som en förtätning kan innebära 

utmaningar i form av trängre städer med mindre grönytor och mer buller, kan förtätning, om den 

sker på ett hållbart sätt, leda till attraktivare städer. Forskning har visat att de mest attraktiva 

stadsdelarna där människor mår som bäst är de som är lagom förtätade: med några tusen invånare, 

arbetsplatser på gångavstånd (med en andel under 50 % av bebyggelsen) och nära tillgång till natur 

(Samuelsson, Colding och Barthel, 2019). Dessutom ska det finnas ett bakgrundsnätverk som 

förser invånarna med nödvändiga funktioner. Närheten till arbeten, skola, vård och andra 

samhällsfunktioner som en förtätad stadsdel innebär minskar transportbehovet och ökar gång och 

cykling. Förtätning innebär också en blandning av verksamheter och bostäder tätt inpå varandra. 

Det är då viktigt att hitta synergier mellan dem och smarta lösningar som underlättar vardagen för 

invånarna.  

I Sverige har det producerats mer och mer avfall vilket delvis har ätit upp miljövinsten av en bättre 

avfallshantering (Avfall Sverige, 2015). Därför har den totala miljöpåverkan från 

avfallshanteringen varit relativt konstant de senaste åren. Den här utvecklingen visar på vikten av 

avfallsförebyggande åtgärder. När det gäller avfallshantering är stor del av arbetet individers 

obetalda arbete i form av att sortera avfall och lämna det på rätt ställe, därför behöver det vara 

enkelt och smidigt för att människor ska ta sig tid att göra det (Glad, 2018). Det behövs även 

strategier för att hjälpa människor att flytta sig högre upp i avfallshierarkin och börja återanvända 

och minimera sitt avfall. 

Ebbepark är ett pågående förtätningsprojekt i Linköping, Sverige. Ebbepark ska utvecklas till 

framtidens hållbara stadsdel där funktioner såsom arbetsplatser, bostäder och stadsliv blandas 

(Ebbepark, 2019c). För en hållbar stadsdel är avfallshanteringen en viktig del och för att det ska 

vara lätt för invånarna och arbetarna i Ebbepark att göra rätt måste avfallshanteringen planeras 

med detta i åtanke.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 

I examensarbetet undersöks hur kommunikation, design och visualisering kan användas för att 

utveckla avfallshanteringen i en förtätad stadsdel mer hållbart. Arbetet syftar till att undersöka hur 

avfallshanteringen i den påbörjade stadsdelen Ebbepark i Linköping planeras och vad det finns för 

utvecklingspotential samt hinder. Arbetet syftar även till att undersöka hur användarvänligheten, 

alltså den upplevda enkelheten, i avfallssystemet kan öka för att det ska bli lättare att göra rätt och 

att leva mer hållbart. Konkreta förslag på hur avfallssystemet kan utformas och hur 

avfallsminimering kan främjas tas fram till de kommunala fastighetsbolag som bygger Ebbepark. 

Syftet bryts ned i följande frågeställningar: 

• Vilka områden bör fokuseras på när det gäller konsumtion och avfallshantering i hemmet 

och på kontoret för att minska miljöpåverkan så effektivt som möjligt? 

• Hur kan avfallssystemet för bostäder och kontor utformas för att underlätta för användarna 

att minska avfall och hantera det mer hållbart? 

• Vilka strategier kan användas för att nå ut med budskap och information till boende och 

arbetande på kontor rörande konsumtion och avfall? 

1.2. Avgränsningar 

I det här arbetet studeras inte någon annan sektor eller typ av verksamhet än bostäder och 

kontorsverksamheter. Avfallshanteringen studeras ur ett svenskt perspektiv, alltså är det inte säkert 

att resultatet och diskussionen kan appliceras internationellt. Vissa delar avgränsas dessutom till 

att studera Linköpings avfallshantering. 

Avfall som individer inte aktivt väljer att göra sig av med, som till exempel avloppsslam, studeras 

inte, även om avloppsslam ibland ingår i den nationella statistiken över genererat avfall.  

Byggfasen av Ebbepark studeras inte utan det är endast avfallshantering under användningsfasen 

som behandlas i det här arbetet.  

När det gäller hushåll studeras inte småhus och villor utan endast flerbostadshus, eftersom det inte 

kommer finnas småhus och villor i Ebbepark. Avfallshanteringen mellan de olika bostadstyperna 

kan skilja sig åt eftersom det är vanligare att småhus har sina egna avfallskärl medan flerbostadshus 

ofta delar på avfallsutrymmen med flera andra. De som bor i småhus måste oftast även lämna sitt 

avfall själva på återvinningsstationer eller återvinningscentraler medan flerbostadshus får delar av 

sitt avfall hämtat av avfallsföretag och kanske endast behöver åka med grovavfall till 

återvinningscentraler.   

1.3. Disposition 

I det här kapitlet har ämnet inletts och syfte samt frågeställningar har presenterats. I följande kapitel 

ges en introduktion till avfallsområdet och vilka utmaningar avfallshantering och 

avfallsminimering kan innebära. I det kapitlet återfinns även statistik över avfall i Sverige, tidigare 

studier, goda exempel samt en inblick i utvecklingen som sker inom området. I det tredje kapitlet 

presenteras fallstudien. Det fjärde kapitlet innehåller det teoretiska ramverk som arbetet bygger 

på. Kapitlet inleds med forskning kring avfallshantering och avfallsminimering och sedan tas 

psykologiska och beteendeekonomiska teorier upp. Kapitlet avslutas med teorier kring 

kommunikation och visualisering. I kapitel fem beskrivs metodiken kring examensarbetet.  
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Här presenteras litteraturstudien som ligger till grund för inledning, bakgrund och teori samt 

intervjuerna och enkäten som ligger till grund för resultatet. I sjätte kapitlet presenteras och 

diskuteras statistik från Linköping, resultatet från intervjuerna, enkäten och de goda exemplen. I 

det sjunde kapitlet återfinns en bredare och mer generell diskussion som knyter ihop säcken och 

kopplar ihop arbetets olika delar. I åttonde kapitlet dras slutsatser av arbetet och förslag på vidare 

studier presenteras.  
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2. BAKGRUND 

 

 

Med avfall menas alla föremål eller ämnen som innehavaren vill eller är skyldig att göra sig av 

med. Definitionen är gemensam för alla EU-länder enligt avfallsdirektivet (2008/98/EG). 

Medlemsländerna i EU styrs av EU:s avfallspolitik och avfallshierarkin som visades i Figur 4 och 

som innebär att hanteringen av avfall ska följa en viss prioritetsordning, där avfallsminimering har 

högst prioritet, följt av återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och sist 

deponering. Avfallshierarkin syftar till att sätta mål för medlemsländernas avfallspolitik och den 

kan fungera som vägledning vid formulering av policys och strategier för att utforma en mer 

hållbar och resurseffektiv avfallshantering (Drangert, Tonderski och McConville, 2018). 

För att behandla det avfall som uppstår finns det olika metoder: materialåtervinning (inklusive 

biologisk återvinning), annan återvinning (exempelvis förbränning med energiåtervinning) och 

bortskaffande (exempelvis deponering eller förbränning utan energiåtervinning) (Avfall Sverige, 

2018). Vid materialåtervinning återvinns materialet till samma material som det var innan 

behandlingen, vilket både sparar resurser och energi och därmed minskar miljöpåverkan (Avfall 

Sverige, 2018; Naturvårdsverket och SMED, 2018). Materialåtervinning har en viktig roll i en 

hållbar avfallshantering eftersom det innebär att material ses som resurser, istället för avfall, och 

kan ersätta jungfruliga råvaror och då minska både miljöpåverkan och energianvändningen (Avfall 

Sverige, 2018). Biologisk återvinning innebär att avfallet rötas eller komposteras och att näringen 

sedan återförs till marken och därmed sluter ämnenas kretslopp (Avfall Sverige, 2018). 

Energiåtervinning innebär att avfallet förbränns och att el och värme tas tillvara (Avfall Sverige, 

2018). Vidare är energiåtervinning ett hygieniskt och miljövänligt sätt att ta hand om det avfall 

som inte kan behandlas med återanvändning eller materialåtervinning. Deponering är det sist 

prioriterade sättet att hantera avfall, och endast det avfall som inte kan hanteras på annat sätt, till 

exempel förorenade massor, bör deponeras (Avfall Sverige, 2018). Deponering innebär att avfall 

bortskaffas genom att lägga det på en soptipp för permanent lagring (Naturvårdsverket och SMED, 

2018).  

2.1. Miljöpåverkan från avfall 

Avfall påverkar både den lokala och den globala miljön (Wilson, Modak, et al., 2015). När det 

gäller den globala miljön leder avfallshantering i många fall till utsläpp av växthusgaser. Det 

uppskattades att cirka 3 % av de globala växthusgasutsläppen kom från avfall år 2010, främst i 

form av läckage från deponier (Wilson, Modak, et al., 2015). En studie från IVL Svenska 

Miljöinstitutet har studerat i princip allt avfall som uppkommer i Sverige för att ta reda på 

miljöpåverkan från olika avfallsströmmar (Lindfors et al., 2010). Resultatet visar vilka slags avfall 

som ger mest klimat- och miljöpåverkan och för vilka material som avfallsprevention kan leda till 

mest miljövinning. Studeras de avfallstyper som är vanligt förekommande från hushåll och kontor 

toppar plast listan över störst klimat- och miljöpåverkan nedströms i avfallsledet (Lindfors et al., 

2010).  
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Det här beror bland annat på att plast innehåller fossil koldioxid som släpps ut i samband med 

förbränning, en ökad materialåtervinningsgrad skulle därför minska utsläppen. Dock kan plast 

endast återvinnas tre till fyra gånger innan kvaliteten har försämrats så mycket att det inte går att 

använda längre (Eriksson och Finnveden, 2009; Gupta, 2011), varför det även måste fokuseras på 

att minska plastanvändningen.  

I studien studeras även den sammanlagda klimatpåverkan, det vill säga uppströms och nedströms 

klimatpåverkan adderade (Lindfors et al., 2010). De avfallsslag med störst sammanlagd 

klimatpåverkan per år är följande (avfallsslag som inte är vanligt förekommande från hushåll och 

kontor har sorterats bort): 

• Blandade ej differentierade material. Blandat industriavfall, 16 % kommer från 

tjänstesektorn, övrigt kommer till störst del (66 %) från byggsektorn. Kan antas innehålla 

papper, plast, trä, samt inert material (material som inte förändras under lagring, 

exempelvis grus, betong och tegel).  

• Hushållsavfall och liknande avfall. Hushållsavfall från hushåll och verksamheter, även 

hushållens osorterade grovavfall ingår. Antas innehålla: papper, plast, matavfall, 

trädgårdsavfall, glas, trä och annat brännbart, textil, metall, inert (porslin), elektronikavfall 

och farligt avfall.   

• Farlig kasserad utrustning. Utgörs dels av elektronikavfall, dels av annan utrustning som 

innehåller farliga ämnen.  

• Metallavfall. Metallskrot från alla sektorer. 

• Plastavfall. Konstruktionsplast och förpackningsplast.  

• Pappers- och pappavfall. Tidningar, kontorspapper, wellpapp, pappersförpackningar. 

Avfallsslagen ”blandade ej differentierade material” och ”hushållsavfall” har stor uppströms 

klimatpåverkan (Lindfors et al., 2010). I de här avfallsslagen ingår både sorterat och osorterat 

avfall, förutom matavfall där endast det som inte sorteras ut beräknas. Dessa avfallsslag innehåller 

stora mängder papper, plast och metaller som har stor klimatpåverkan vid tillverkning (Lindfors 

et al., 2010).  

Lindfors et al. (2010) menar att i de flesta fall är påverkan från utvinning och produktion mycket 

större än påverkan från avfallshanteringen vilket innebär att det ligger stora fördelar i att arbeta 

med avfallsprevention och ökad materialeffektivitet. Enligt deras studie har hushållsavfall och 

blandade material (framförallt kasserad utrustning, metall, plast och papper) störst potentiell 

miljövinst vid en ökad materialeffektivitet, varför det bör fokuseras på att minska dessa avfallsslag. 

Även Robèrt et al. (2007) menar att för att avfallshanteringen ska utvecklas mer hållbart är det 

viktigt att systemet studeras från ett uppströmsperspektiv, eftersom orsaker tidigt i systemet kan 

orsaka mängder av problem senare, det vill säga nedströms. Genom att använda sig av ett 

uppströmsperspektiv identifieras det primära problemet som orsakar andra problem senare i 

systemet (Djuric Ilic och Ödlund, 2018). Dessutom är systemen mindre komplexa uppströms än 

nedströms (Robèrt et al., 2007). Wilson, Modak, et al. (2015) menar att potentialen att minska 

klimatförändringar genom en bättre resurshantering är hög, utsläppen av växthusgaser globalt sett 

skulle kunna minska med 15–20 % genom att både arbeta uppströms och nedströms med 

avfallsfrågor.  
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2.2. Produktdesign och avfallsförebyggande 

För att göra avfallshanteringen mer hållbar måste förändringar ske långt innan avfallet uppstår 

eftersom möjligheten att förbättra är beroende av vilka ämnen och produkter som tillförs 

(Naturvårdsverket, 2018b). För att förebygga avfall krävs därför en hållbar produktion och 

konsumtion. Avfallsminimering har högst prioritet i EU:s avfallshierarki men trots detta verkar 

många lägga större vikt vid materialåtervinning som det beteende med störst miljövinst (Tonglet, 

Phillips och Bates, 2004; Whitmarsh, Capstick och Nash, 2017a). 

En cirkulär ekonomi börjar i produkternas designstadie och det är även i det stadiet tillverkarna 

har som störst inflytande på produkternas framtida miljöpåverkan, eftersom det är då egenskaperna 

avgörs (Sundin, Lindahl och Ijomah, 2009; Europeiska kommissionen, 2015). Produkter bör 

utformas så att de är hållbara, reparerbara, möjliga att återanvända och till slut materialåtervinna 

(Naturvårdsverket, 2018b). På grund av vikten designen har finns många olika strategier för att 

designa produkter specifikt genomtänkta för olika faktorer, vilket kallas för ”Design for X”, där X 

kan stå för till exempel återvinning, hållbarhet, miljö eller återanvändning (Schöggl, Baumgartner 

och Hofer, 2017).  

Återanvändning är en åtgärd som gör att en produkt kan användas igen med samma syfte och 

funktion som den hade tidigare efter kontroll, rengöring och/eller reparation (Avfall Sverige, 

2018). På drygt hälften av landets återvinningscentraler finns det idag möjlighet att lämna in 

produkter, som kläder och möbler, för återanvändning (Avfall Sverige, 2018). Ofta sker 

insamlingen i samarbete med hjälporganisationer som sedan säljer produkterna vidare. Trenden år 

2017 var dock att svenskarna handlade mindre på second-hand jämfört med perioden 2013-2016 

(Roos et al., 2018). Även en nedåtgående trend för reparation av elektronik, möbler, skor och 

hushållsapparater kan ses de senaste åren, förutom en liten uppgång år 2016. Återtillverkning är 

en process där använda produkter återställs till samma skick eller till och med bättre än de var 

innan användning (Sundin, Lindahl och Ijomah, 2009). Vidare är det här en viktig process för en 

hållbar produktion då det innebär att produkter kan användas längre tid och komponenter som 

kanske skulle behöva deponeras istället kan återanvändas. En del i arbetet med att förebygga avfall 

handlar även om att minska farliga ämnen i produkter (Naturvårdsverket, 2018b). Idag har 

användningen av många farliga ämnen minskat men samtidigt ökar användningen av ämnen med 

något mindre farliga egenskaper eller ämnen med okända egenskaper (Naturvårdsverket, 2018b).  

När det gäller avfallsminimering är det inte bara viktigt vilka produkter, ämnen och material som 

väljs utan konsumtionen måste även minska. Funktionsförsäljning (eng. Product/Service Systems 

(PSS)) är en tjänst där de tillverkande företagen säljer funktionen istället för produkten, ett exempel 

är ett tvättmaskinsföretag som tar betalt per antal tvättar istället för maskinen i sig (Sundin, Lindahl 

och Ijomah, 2009). Vidare får då användaren ekonomiska incitament att fylla tvätten med mer tvätt 

och att inte tvätta i onödan. Tillverkaren får ansvar för produktens alla steg i livscykeln, från 

tillverkning till avfallshantering och därmed ökar incitamenten att designa en hållbarare produkt. 

Funktionsförsäljning är en viktig del i cirkulär ekonomi, vilket ges en fördjupning till i Avsnitt 

2.3.2 Ekonomiska faktorer kring avfall.  
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2.3. Avfallshantering i Sverige 

I Sverige görs en uppdelning mellan hushållsavfall och verksamhetsavfall. Hushållsavfall 

definieras enligt 15 kap. 3 § miljöbalken som avfall som kommer från hushåll samt därmed 

jämförligt avfall från verksamheter. Hushållsavfall kan bland annat vara matrester, förpackningar, 

returpapper, städsopor, blöjor, möbler, cyklar, farligt avfall och el-avfall (Avfall Sverige, 2019b). 

Det avfall som uppkommer från verksamheter på grund av att människor vistas i lokaler, oavsett 

syfte, räknas som hushållsliknande avfall eller därmed jämförligt avfall (Återvinningsindustrierna, 

2017). Exempel på sådant avfall kan vara matrester från lunchrum och avfall i soptunnor på 

toaletter. Enligt 15 kap. 20 § miljöbalken är kommunerna skyldiga att bortforsla det hushållsavfall 

som uppstår inom kommunen. Detta kallas för den kommunala renhållningsskyldigheten. Det är 

förbjudet för någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar att transportera 

hushållsavfall (Avfall Sverige, 2019c). Undantaget från kommunernas monopol på hushållsavfall 

är det avfall som täcks av producentansvar och som producenterna ansvarar för att samla in och 

återvinna. I Sverige har vi producentansvar för förpackningar, returpapper, tidningar, elektriskt 

och elektroniskt avfall, däck, bilar, batterier och läkemedel (Avfall Sverige, 2018). Individens 

ansvar är att källsortera sitt avfall och lämna det på rätt plats (Boverket, 2011). I Figur 5 syns en 

bild över olika avfallsslag som är vanliga från hushåll, var de ska lämnas in och vem som har 

ansvar för hanteringen av dem.  

 

Figur 5. Bild över var olika avfallsslag ska lämnas och vem som ansvarar för insamling och hantering. Inspiration från Boverket 

(2011). 

Övrigt avfall, som inte kommer från hushåll eller därmed jämförligt avfall, klassificeras som 

verksamhetsavfall och det är verksamheters ansvar att se till att det hanteras på rätt sätt 

(Återvinningsindustrierna, 2017). Avfallet ska enligt 15 kap. 11 § miljöbalken hanteras på ett sätt 

som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön.  
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I lagstiftningen finns det dock ingen tydlig definition av verksamhetsavfall utan det är 

verksamhetsutövaren själv som bestämmer vad som klassas som verksamhetsavfall och vad som 

räknas som hushållsavfall (inom ramarna för lagstiftningen) och om det finns osäkerheter ska 

tillsynsmyndigheten tillfrågas (Återvinningsindustrierna, 2017). Återvinningsindustrierna (2017) 

menar att avfall från kontor bör klassificeras som verksamhetsavfall om det uppkommer från själva 

kontorsverksamheten, exempelvis kasserat kontorsmaterial, papper, uttjänta möbler och 

elektronik, grovsopor och plast. Samtidigt skriver Naturvårdsverket och SMED (2018) att 

pappersavfall som uppstår i kontor räknas som hushållsliknande avfall. Gränsen mellan de olika 

typerna är oklar och verkar kunna tolkas olika, vilket krånglar till det för aktörer inom branschen 

och för verksamhetsutövare. Behovet av en tydlig definition av begreppet verksamhetsavfall har 

blivit extra tydligt i och med utvecklingen mot en cirkulär ekonomi och ett större värde på avfallet. 

Därför behöver det tydliggöras vem som äger resurserna (Återvinningsindustrierna, 2017). I Figur 

6 visas en förenklad bild över hur avfallshanteringen i verksamheter kan se ut.  

 

 

Figur 6. Förenklad bild över hanteringen av olika avfallsslag från verksamheter.  

Avfallshanteringen i Sverige har förändrats under 2000-talet. I och med deponiförbudet på 

utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall som kom år 2001 samt en deponiskatt på det avfall 

som deponeras har deponering av hushållsavfall och annat brännbart avfall nästan helt försvunnit 

(Naturvårdsverket, 2018b; Förordning (2001:512) om deponering av avfall). Sedan dess har 

energiåtervinning, biologisk återvinning och materialåtervinning av avfall ökat  (Ekvall och 

Malmheden, 2012). Producentansvaret, som finns till för att ta fram resurssnålare, lättare 

materialåtervinningsbara och mindre miljöfarliga produkter och förpackningar, har också bidragit 

till detta (Naturvårdsverket, 2019).  
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Producentansvaret för förpackningar och tidningspapper har resulterat i att materialåtervinningen 

för de här fraktionerna har ökat (Ekvall och Malmheden, 2012). Nedan följer statistik över hur 

mycket avfall som uppstår i Sverige samt hur det behandlas. 

 Svensk avfallsstatistik 

Naturvårdsverket sammanställer statistik över uppkommet och behandlat avfall i Sverige vartannat 

år. I rapporten från 2018 redovisas statistiken för avfall år 2016 (Naturvårdsverket och SMED, 

2018). Då uppkom totalt 31,9 miljoner ton avfall (utöver gruvavfall), vilket motsvarar 3,2 ton per 

person. I Figur 7 listas olika sektorer och branscher efter hur stor mängd avfall de gav upphov till. 

När det gäller det primära avfallet (avfall som uppkommer i samband med produktion och 

konsumtion) är det byggverksamhet, hushållssektorn och tjänsteproducenter som står för den 

största delen uppkommet avfall och detta speglas av de avfallsslag som förekom i störst mängd år 

2016: jordmassor, bygg- och rivningsavfall samt restavfall från hushåll och verksamheter 

(Naturvårdsverket och SMED, 2018).  

 

Figur 7. Uppkomst av avfall från olika sektorer och branscher i ton år 2016 (Naturvårdsverket och SMED, 2018). 

Som syns i Figur 7 genererade hushållssektorn 4,4 miljoner ton avfall år 2016, vilket motsvarar 

441 kg avfall per person (Naturvårdsverket och SMED, 2018). Av den totala mängden 

hushållsavfall utgör restavfall den största delen, följt av träavfall, vegetabiliskt avfall och pappers- 

och pappavfall. Övrigt icke-farligt avfall utgör även en stor post där resten av kategorierna kommer 

in. I ovanstående statistik ingår endast avfall från hushåll, alltså inte verksamheternas 

hushållsliknande avfall.  

När det gäller kontor är det svårare att hitta generell statistik. Tjänstebranscherna genererade år 

2016 2,2 miljoner ton avfall (Naturvårdsverket och SMED, 2018). I den sektorn ingår bland annat 

kontor från olika branscher och offentlig sektor, som sjukhus och skolor. Den största delen av 

avfallet från tjänstebranscherna utgjordes av hushållsliknande avfall följt av pappers- och 

pappavfall (Naturvårdsverket och SMED, 2018).  
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Behandling av avfall. Totalt slutbehandlades 27 miljoner ton avfall i Sverige år 2016 

(Naturvårdsverket och SMED, 2018). Som ses i Figur 8 var energiåtervinning den vanligaste 

behandlingsmetoden, följt av annan återvinning (kan till exempel vara användning som 

konstruktionsmaterial), deponering och konventionell materialåtervinning. Annan återvinning i 

form av användning som konstruktionsmaterial sker främst för behandling av jordmassor, varför 

det inte studeras djupare i det här arbetet.  

 

 

Figur 8. Total andel slutbehandlat avfall med respektive slutbehandlingsmetod i Sverige år 2016. Grönt tillhör kategorin 

materialåtervinning, blått tillhör återvinning (annan än material) och grå tillhör bortskaffning. Källa: (Naturvårdsverket och 

SMED, 2018). 

Materialåtervinning. År 2016 materialåtervanns 6,7 miljoner ton avfall i Sverige 

(Naturvårdsverket och SMED, 2018). I den statistiken innefattas konventionell 

materialåtervinning, rötning, kompostering och annan materialåtervinning. De vanligaste 

avfallsslagen som materialåtervinns i Sverige är metallavfall följt av pappers- och pappavfall, 

glasavfall, bygg- och rivningsavfall, kasserad utrustning (farligt avfall) och plastavfall 

(Naturvårdsverket och SMED, 2018).  

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) samlar in förpackningar och tidningar med 

producentansvar från hushåll och till viss del från verksamheter. De material som samlas in är glas, 

papper, plast, metall och tidningar (FTI, 2019a). Hur mycket som samlas in visas i Figur 9, där 

insamlingen från Linköping jämförs med insamlingen från hela Sverige.  
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Figur 9. Insamlade förpackningar och tidningar (kg/pers). Genomsnittlig mängd insamlat material för Linköping jämfört med 

snittet för hela Sverige (FTI, 2019a). 

Jämförs det material som samlas in och som blir till återvunnet material återfås en 

materialutnyttjandegrad, som är följande: glas (93 %), pappersförpackning (80 %), plast (40 %), 

metall (81 %), och tidningar (96 %) (FTI, 2019e). Djuric Ilic och Ödlund (2018) tar upp fem 

anledningar till varför viss del av det material som samlas in till materialåtervinning ändå inte 

materialåtervinns: 

• Avfallet kan inte materialåtervinnas 

• Avfallet är inte rätt sorterat 

• Det är inte lönsamt att utföra materialåtervinningen 

• Det är inte miljömässigt försvarbart att materialåtervinna på grund av energiintensiva 

återvinningsprocesser 

• Det återvunna materialet har ingen marknad 

Energiåtervinning och deponering. År 2016 energiåtervanns 9,1 miljoner ton avfall genom 

förbränning (Naturvårdsverket och SMED, 2018). De avfallstyper som i störst utsträckning 

energiåtervinns i Sverige är blandat avfall, hushållsavfall och liknande avfall, träavfall, 

sorteringsrester, bygg- och rivningsavfall och plastavfall (Naturvårdsverket och SMED, 2018). I 

Sverige förbränns avfall som avfallsbehandling, för att producera fjärrvärme och el samt i cement- 

och massa- och pappersindustrin (Profu, 2017). Under år 2016 deponerades 4,9 miljoner ton avfall 

i Sverige, i störst utsträckning jordmassor och aska från förbränning (Naturvårdsverket och SMED, 

2018).  
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 Ekonomiska faktorer kring avfall 

Hanteringen av hushållsavfall finansieras av kommuner och producenter (Avfall Sverige, 2019a). 

Producenterna står för kostnader kring insamling av förpackningar och tidningar och den tas ut 

som en avgift på själva produkterna. Kommunernas kostnader tas ut genom avfallsavgifter som de 

boende i kommunen får betala för tjänsten. Avfallsavgiften ligger i genomsnitt runt cirka 2 100 kr 

per hushåll och år i Sverige (Naturvårdsverket, 2018b) och cirka 1 600 kr i Linköping (Myrbråten, 

2018; Tekniska verken, 2019a). För att styra mot en bättre utsortering och materialåtervinning kan 

kommunerna använda sig av olika typer av taxor, som till exempel viktbaserad eller volymbaserad 

taxa eller en differentierad taxa för olika fraktioner (Naturvårdsverket, 2018b). Ett annat 

ekonomiskt styrmedel som ska ge incitament att materialåtervinna är pant på aluminiumburkar 

och PET-flaskor som har funnits sedan 80- respektive 90-talet i Sverige (Naturvårdsverket, 

2018b). När det gäller förpackningar har det hittills inte funnits något ekonomiskt incitament för 

producenterna att välja förpackningar som är lättare att återvinna. Svensk Dagligvaruhandel (2018) 

inför därför en differentierad prissättning under 2019, där en icke materialåtervinningsbar 

förpackning har en högre avgift än en som går att återvinna för att ge producenterna incitament att 

välja hållbarare material.   

Verksamhetsavfall som inte är hushållsliknande avfall eller ingår i producentansvaret hanteras 

vanligtvis av privata entreprenörer som verksamheter anlitar och som tar hand om insamling och 

materialåtervinning (Naturvårdsverket, 2018b). I och med detta är hanteringen av 

verksamhetsavfall konkurrensutsatt och entreprenörerna använder sig av de anläggningar som 

erbjuder lägst pris. Vissa material som är lätta att materialåtervinna och har hög efterfrågan kan 

verksamheterna få betalt för medan andra material kan de få betala för att få omhändertagna.   

Cirkulär ekonomi, där resurser på ett hållbart sätt behålls i samhällets kretslopp eller återförs till 

det naturliga kretsloppet, är ett långsiktigt mål för Sverige, EU och globalt (Naturvårdsverket, 

2018b). För att lyckas med den här omställningen krävs det bättre ekonomiska incitament för att 

använda resurseffektiva material och processer (Naturvårdsverket, 2018b). Fortfarande är Sverige 

långt ifrån målet om cirkulär ekonomi. Den svenska ekonomin är egentligen mycket mer linjär än 

vad statistik ger sken av, visar en forskningsrapport från Material Economics och 

Återvinningsindustrierna (2018). Enligt rapporten mäter den svenska statistiken vad som samlas 

in till materialåtervinning istället för vad som i slutändan blir sekundärmaterial, vilket är en mycket 

lägre siffra. Dessutom ingår lågvärdig materialåtervinning i materialåtervinnings-begreppet och 

hänsyn tas inte till nedgradering i kvalitet. Dessa faktorer bidrar till att den offentliga statistiken 

får materialåtervinningssystemet att verka mer cirkulärt än vad det egentligen är. 

2.4. Planering för avfall i staden 

Utvecklingen när det gäller högre krav på avfallshanteringen, till exempel ökad källsortering och 

förbättrad arbetsmiljö för sophämtare, har påverkat samhällsplaneringen och den byggda miljön 

och i många fall gjort det krångligare för individen att lämna sitt avfall (Boverket, 2017). För att 

hantera det här bör avfallsfrågor inkluderas i ett tidigt skede i den fysiska samhällsplaneringen 

(Boverket, 2011). För att underlätta avfallshanteringen för individen är det viktigt att denna sätts i 

fokus och får möjlighet att delta i planeringen i ett tidigt skede (Rousta et al., 2017). Som syns i 

Figur 5 och Figur 6 är det många aktörer som är med och påverkar hur avfallssystemet ser ut och 

är uppbyggt.  
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Ansvaret för insamling är fördelat på många olika aktörer, framförallt på kommunen och 

producenterna, men det har varit svårt för dem att nå en samsyn över ambitionsnivå och utformning 

av insamlingssystemet (Boverket, 2011). Vidare har en del kommuner och fastighetsbolag ordnat 

egna insamlingssystem av förpackningar och annat avfall med producentansvar för att göra det 

mer tillgängligt för hushåll.  

Enligt EU:s avfallsdirektiv 2008/98/EG ska varje medlemsland ha en nationell avfallsplan och i 

Sverige är det Naturvårdsverket som ansvarar för att ta fram planen (Naturvårdsverket, 2017). 

Vidare sker den regionala avfallsplaneringen av länsstyrelserna och den lokala av kommunerna.  

Kommunens avfallsplanering. Sedan 1991 är det lag på att alla kommuner ska ha en kommunal 

avfallsplan som omfattar alla avfallsslag och som beskriver hur avfallet ska hanteras på ett miljö- 

och resursmässigt lämpligt sätt (Boverket, 2017). Kommunens avfallsplan är ett viktigt underlag 

som tydligt bör beskriva vilka krav avfallshanteringen kommer ställa på den fysiska planeringen 

(Boverket, 2017). Linköping har idag en avfallsplan som antogs år 2006 och ändrades år 2011 

(Linköpings kommun, 2011). Just nu arbetar kommunen med att ta fram en ny avfallsplan 

(Hägglund, 2019).  

I de nya föreskrifterna från år 2017 framgår det att Naturvårdsverket vill att kommunerna ska lägga 

mer fokus på avfallsförebyggande åtgärder i sina avfallsplaner och att de kommunala planerna ska 

utgå från Sveriges miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket, 2017). Vidare ska avfallsplanerna vara 

kopplade till kommunens fysiska planering, där det till exempel ska tas hänsyn till utrymme för 

avfallshantering i kommunens översiktsplaner och övriga fysiska planering, som exempelvis 

detaljplaner.  

Översiktsplanering. Kommunens översiktsplan ska användas vid bedömning kring behovet av 

infrastruktur för avfallshantering (Naturvårdsverket, 2017). Frågor kring avfallsplanering är inget 

som kan hanteras enskilt i varje detaljplan utan det måste finnas en övergripande strategi i 

översiktsplaner där stadens samlade behov är beskrivna (Göteborgs stad, 2013; Naturvårdsverket, 

2017). I översiktsplanen bör det läggas extra fokus på att minska transportbehovet av avfall och 

göra det möjligt för privatpersoner att lämna sitt avfall utan tillgång till egen bil (Boverket, 2017). 

Hantering av avfall kräver transporter, dels privatpersoners egna transporter för att lämna avfall 

på exempelvis återvinningscentraler, dels samordnade transporter för att hämta exempelvis 

restavfall i bostadsområden (Boverket, 2017). Boverket (2017) menar att transportbehovet för 

avfall måste ses över i ett planeringsstadium och sopsug bör vara ett prioriterat alternativ vid 

planering för större, täta bostadsområden.  

2.5. Tidigare studier 

I rapporten Bättre avfallshantering i Sundsvall av Andersson, Fagerholm A-S. och Fagerholm N. 

(2018) på Mittuniversitetet, en liknande studie som denna, studeras hur avfallshanteringen i 

Sundsvall kan utvecklas mer hållbart. Rapporten tar upp miljöproblem med plast och trycker på 

att plastanvändningen bör minska. De tar upp att plast i havet är ett stort problem och att plasten 

inte försvinner utan endast sönderdelas i små delar, mikroplaster. Tanken är att det kommunala 

företaget MittSverige Vatten & Avfall på sin hemsida bland annat ska presentera och visualisera 

fakta om plast, ge tips till konsumenter hur plast kan undvikas och informera om hur plast kan 

återvinnas på bästa sätt.  
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För att på ett begripligt sätt visualisera hur mycket plast som slängs i haven varje år omvandlar 

Andersson, Fagerholm A-S. och Fagerholm N. (2018) vikten av plasten till antal godispåsar 

(Ahlgrens bilar á fyra gram). Eftersom antalet godispåsar per år blir så stort och obegripligt räknar 

de ut hur många påsar som slängs per sekund, vilket blir 30 640 stycken.  

Andersson, Fagerholm A-S. och Fagerholm N. (2018) tar upp att återvinningsstationer i Sundsvall 

upplevs som ostädade och i vissa fall otrygga eftersom de är placerade på avskilda platser med 

dålig belysning. Författarna föreslår att MittSverige Vatten & Avfall erbjuder företag vars 

produkter orsakar stora mängder engångsförpackningar att centralt på sina parkeringar ha 

återvinningsstationer med tydliga skyltar med motiverande budskap. Författarna trycker på att det 

är viktigt att placeringen är central på parkeringen för att motivera företagen att hålla platserna i 

gott skick. De anser även att det är bra att placera återvinningsstationer i anknytning till de platser 

där engångsförpackningarna köps eftersom förpackningarna då kan tas tillbaka och samlas in i 

samband med att nya köps, vilket gör att extra transport undviks.  

Marknadsundersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm 

(KfS) utfört en enkätstudie för att få djupare insikter om plaståtervinning och materialåtervinning 

ur ett konsumentperspektiv. Resultaten från enkäten presenteras i rapporten Konsumenternas 

attityder till plastförpackningar och återvinning (KfS, 2018). Enkätundersökningen genomfördes 

i mars 2018 med 1 020 personer. Målgruppen var Sveriges befolkning i åldrarna 18–79 år. Nedan 

presenteras ett urval av resultatet (KfS, 2018): 

• 79 % uppger att de källsorterar plastförpackningar för att de vill ”bidra till en bättre miljö 

med minskad resursförbrukning” och 49 % uppger att de ”ser det som sin skyldighet” 

• Endast 25 % av svenska befolkningen vet att det är lag på att källsortera sitt avfall 

• 5 % uppger att de aldrig sorterar plastförpackningar som uppkommer i hemmet. Av de fem 

procenten uppger:  

o 46 % att de inte har plats hemma 

o 35 % tycker att de har för långt till plastinsamlingen 

o 22 % blir omotiverade när de ser att andra inte källsorterar plastförpackningar 

o 13 % upplever att många plastförpackningar består av flera material som är svåra 

att separera från varandra 

o 13 % tycker att informationen om vad som händer med plasten som källsorteras är 

bristfällig 

o 10 % tycker inte att källsortering är viktigt 

PFM Research genomförde under två veckor i maj 2018 en webbenkät åt Naturvårdsverket vars 

resultat presenteras i rapporten Allmänheten om klimatet 2018 (Naturvårdsverket, 2018a). Studien 

genomfördes med 1 000 personer, ett representativt urval för Sverige med avseende på kön, ålder 

och geografiskt ursprung (Naturvårdsverket, 2018a). Rapporten jämför även resultatet med 

liknande studier som gjorts tidigare år.  
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Av kvinnor och män är kvinnor mer positiva till insatser för att motverka klimatförändringarna, de 

är även mer villiga att ändra sitt beteende, de tror i större utsträckning att klimatförändringarna 

kommer påverka svenska folket, de tycker det är viktigare att göra samhällssatsningar för klimatet 

samt har större tro på att det går att bromsa klimatförändringarna och att de själva kan bidra. 

Kvinnor anser sig dock inte vara klimatmedvetna personer i större utsträckning än vad män gör 

(Naturvårdsverket, 2018a). 

En stor del av respondenterna, 89 %, tycker att information till hushåll för att de ska välja mindre 

klimatpåverkande produkter och tjänster vore bra. Tre av fyra tycker att bidrag eller sänkta skatter 

till produkter och tjänster som minskar klimatpåverkande utsläpp är bra. Ungefär hälften av 

respondenterna tycker att klimatpåverkande varor och tjänster borde beskattas hårdare och hälften 

tycker det är ett dåligt förslag. Drygt 70 % av respondenterna fördrar att handla varor och tjänster 

från företag de vet försöker begränsa klimatpåverkan och 86 % av respondenterna tycker att 

insatser för att göra något åt klimatförändringen är mycket viktigt eller ganska viktigt. Den siffran 

är dock inte lika hög som för brister i vård och omsorg (97 %), brottslighet (96 %) eller ohälsa och 

långtidssjukskrivningar (96 %).  

Respondenterna uppmanades att skriva saker de gör i hemmet för att minska sin klimatpåverkan 

och energianvändning. Två av de mest använda orden i svaren var ”källsortering” och 

”återanvändning”. Andra ord kopplade till avfall var ”konsumtion”, ”miljömärkt”, ”plast”, 

”miljövänliga” och ”matsvinnet”.  

2.6. Goda exempel 

I det här kapitlet tas goda exempel från projekt och initiativ i Sverige och internationellt upp inom 

avfallsförebyggande, återbruk, delning av produkter och tjänster samt kommunikation och 

visualisering.  

Avfallsförebyggande. Gram i Malmö är Sveriges första förpackningsfria mataffär (Gram, 2019). 

Här säljs inga förpackningar utan alla varor säljs i lösvikt och kunderna får ta med sig egna kärl 

att fylla. Affären förespråkar ”zero waste” och ger kunderna möjlighet att handla sina dagligvaror 

utan att få med en massa förpackningar.  

I Europa är trenden med förpackningsfria affärer större än vad den hittills varit i Sverige, London 

fick till exempel sin första förpackningsfria affär år 2006 och i Köpenhamn expanderar affären 

Løs tack vare en hög efterfrågan (Kärnstrand, 2017). Kärnstrand (2017) skriver att Sveriges andra 

förpackningsfria affär ska öppnas i Stockholm men än så länge verkar det inte ha hänt. 

Återbruk. Ett lyckat exempel på ett återbruksrum kommer från Bostadsbolaget i Göteborg (Avfall 

Sverige, 2015). De har i andra sammanhang försökt med återbruksrum men det har ofta slutat med 

att folk ställer dit trasiga saker eller skräp. Den här gången utformade de ett återbruksrum med 

gallerikänsla tillsammans med ett designföretag. Bostadsbolagets personal, i form av kvartersvärd 

och miljövärd, tittar till rummet en gång i veckan. Det finns tydliga regler för vad som får ställas 

dit och inte och det är endast de som bor i bostadsområdet som har tillgång till rummet. När rummet 

hålls snyggt och fräscht blir folk mer måna om att bevara det så. Att öka antalet återbruksrum 

innebär en stor potential för kommun och kommunala bolag att aktivt arbeta med 

avfallsförebyggning.  
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ReTuna är en återbruksgalleria i Eskilstuna, gallerian ligger bredvid en återbrukscentral och saker 

som folk lämnar in repareras, fixas till och omvandlas innan de säljs i någon av butikerna i gallerian 

(Eskilstuna Energi och Miljö, 2019). År 2018 såldes återanvända produkter för 11,7 miljoner 

kronor på ReTuna (Eskilstuna Energi och Miljö, 2019). ReTuna ägs av det kommunala bolaget 

Eskilstuna Energi och Miljö och på återbruksgallerian anordnas även event, workshops, och 

föreläsningar för att utbilda besökare i hållbarhet.   

I Ystad har kommunen startat en gemensam återanvändningsportal där överskott av 

kontorsmaterial, möbler och lokaler inom verksamheten läggs ut för att andra delar av 

verksamheten ska kunna få användning för dem (Sveriges Miljömål, 2019). Sveriges Miljömål 

(2019) menar att många verksamheter har ett överskott av till exempel kontorsmaterial eller möbler 

som trots att de är fullt fungerande hamnar i förråd och glöms bort, medan verksamheter som är i 

behov av material och möbler inte vet var de kan få tag i begagnade sådana. De skriver att i Ystad 

har det här lösts genom att använda kommunikationstjänsten för återanvändning off2off, en intern 

återbruksportal där det går att hitta begagnade produkter. Vidare har kommunen enligt egna 

beräkningar sparat 950 000 kr och undvikit utsläpp av 25 ton koldioxid sedan starten år 2016 

genom att återanvända saker med hjälp av portalen.  

Dela på saker och tjänster. Ofta är det inte själva produkten vi är ute efter utan funktionen som 

den innebär, saker vi behöver sällan kan vi därför dela flera stycken på (Avfall Sverige, 2015). 

Avfall Sverige (2015) menar att kommunen kan fungera som en sammanhållande aktör genom att 

antingen erbjuda egna system för att dela på produkter och tjänster eller genom att hänvisa till 

befintliga tjänster och påverka normen från att äga till att dela. Följande är exempel från deras 

rapport Goda exempel på avfallsförebyggande:  

• Fritidsbanken i Deje lånar ut sport- och fritidsutrustning på kort och lång sikt. Det fungerar 

som ett bibliotek men med skridskor, skidor, och så vidare. Fritidsbanken innebär att 

tröskeln att prova på en ny sport blir lägre eftersom det går att hyra utrustning istället för 

att direkt köpa eget. Initiativtagare är Svenska kyrkan, Forshaga kommun och Ett öppnare 

Värmland. Samverkan mellan flera organisationer och eldsjälar har varit faktorer bakom 

det lyckade projektet i Deje.  

• ToolPool i Malmö är ett initiativ av Malmö Järnhandel som lånar ut verktyg gratis. Det 

finns fördelar med en liten järnhandel som lånar ut verktyg till dem som bor centralt, kanske 

inte har tillgång till bil och som inte har mycket förvaringsplats hemma. Det kan låta som 

en dålig affär men folk som lånar verktygen brukar även också köpa skruvar och beslag 

och därför tjänar järnhandeln på initiativet. Utlåningen sker dessutom via Facebook så att 

det syns på ens egen sida vilket gör att det sprids.  

• Streetbank är en tjänst som startade i London där grannar kan lägga ut saker de lånar ut 

eller kan hjälpa till med. Kommunen har ett stort nätverk att sprida sådant här, till exempel 

genom sina bostadsbolag. I Sverige finns exempel på liknande tjänster, Hygglo är en sajt 

för uthyrning mellan privatpersoner där exempelvis verktyg, sportutrustning och 

hushållsapparater hyrs ut (Hygglo, 2019).  
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Kommunikation och visualisering. Trollhättans bostadsbolag, AB Eidar, har tagit fram ett spel som 

ska få barn och deras föräldrar att sortera bättre (Sveriges Miljömål, 2018). Det är ett 

Sopsorteringslotto där spelbrickorna har samma symboler och färger som på insamlingskärlen för 

att skapa igenkänning. Spelet lanserades samtidigt som en ny återvinningsstation och efter detta 

kunde en klar ökning av sorterade material ses.  

I Danmark genomfördes ett projekt för att minska nedskräpningen, genom att placera gröna fotspår 

fram till offentliga soptunnor minskade nedskräpningen med 46 % (Mont, Lehner och Heiskanen, 

2014).  

2.7. Framtiden för avfall 

År 2018 beslutade regeringen, genom en förordningsändring av producentansvaret, att alla ska ha 

tillgång till fastighetsnära eller kvartersnära insamling av förpackningar och tidningar (Regeringen 

och Regeringskansliet, 2018). Reformen görs för att det ska bli lättare att hantera sitt källsorterade 

avfall. Producenterna, inte kommunerna eller fastighetsbolagen/bostadsrättsföreningarna, ska ha 

det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar (Regeringen och 

Regeringskansliet, 2018). Naturvårdsverket ska undersöka hur utbyggnaden av den bostadsnära 

insamlingen har gjorts och vilka effekter det fått avseende miljönytta, tillgänglighet, 

produktutveckling samt kostnader och redovisningen ska ske innan år 2021 är slut (Regeringen 

och Regeringskansliet, 2018).  

EU har antagit en strategi för användning av plast för att skydda planeten och människors hälsa 

genom att minska mikroplaster i luft, vatten och livsmedel och närma sig en cirkulär ekonomi 

(Europeiska kommissionen Sverige, 2018). År 2015 antog EU-kommissionen en plan för cirkulär 

ekonomi och identifierade plast som en nyckelfaktor, på grund av exempelvis den stora 

användningen av plats, marin förorening, låg materialåtervinningsgrad och spridning av 

mikroplaster (Europeiska kommissionen, 2018a). Ett av EU:s mål är att alla plastförpackningar 

ska vara återvinningsbara år 2030 (Europeiska kommissionen, 2018a). För att uppnå detta måste 

designen av plastartiklar förbättras och innovationer för att göra det lättare att återvinna plast 

stöttas. EU:s sorterings- och återvinningskapacitet behöver dessutom utökas och moderniseras. 

Europeiska kommissionen (2018) nämner även att det måste skapas en marknad för återvunnen 

och förnybar plast. De nämner dock att det krävs tydlig och korrekt information om plast som 

kallas bionedbrytbar eller komposterbar. Den plast som idag finns på marknaden och kallas 

bionedbrytbar, bryts endast ned under specifika förutsättningar, vilka kan vara svåra att hitta i 

naturen. Den plast som märks som komposterbar är inte i alla fall anpassad för att komposteras 

hemma. Det finns även problem vid materialåtervinning då olika slags plaster blandas (Europeiska 

kommissionen, 2018a). EU förbjuder dessutom engångsartiklar av plast från år 2021 (European 

Parliament, 2019). Det innebär att engångsartiklar som bland annat bestick, tallrikar, sugrör, tops 

och ballongpinnar i plast förbjuds (European Parliament, 2019). Enligt Europeiska kommissionen 

(2018) utgör engångsartiklar cirka hälften av den marina plasten. 

Det går att se en trend i att företag försöker minska sin miljö- och klimatpåverkan genom att byta 

ut plast. I mataffären dyker nya förpackningar upp. Exempelvis har Arla bytt ut plastburkar mot 

pappersburkar med folie av papper istället för aluminium (Arla Foods, 2019), Santa Maria byter 

nu häften av plasten mot papper på sina förpackningar av tortillabröd och hoppas kunna byta ut all 

plast i framtiden (Santa Maria, 2019) och Carlsberg har tagit bort platsen runt sexpacken och håller 

nu ihop burkarna med ett lim (Carlsberg Group, 2018).  
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Scan ska byta ut alla sina svarta plastförpackningar eftersom svarta förpackningar inte kan läsas 

av och sorteras när de ska materialåtervinnas, vilket de fått reda på av Plastkretsen (Törnström, 

2019). Plastkretsen, som är en del av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) har under 2018 

byggt en ny sorteringsanläggning i Motala dit alla Sveriges insamlade plastförpackningar kommer 

transporteras för att sorteras (FTI, 2019c). Anläggningen kommer vara Europas modernaste 

sorteringsanläggningar för plast (FTI, 2019c). Verksamheten har startat under början av 2019 och 

förhoppningen är att öka materialåtervinningen och att i framtiden eventuellt även kunna tvätta 

och granulera plasten i området (FTI, 2019b).   
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3. FALLSTUDIE 

 

 

I examensarbetet studeras fallet Ebbepark, en stadsdel som byggs i Linköping just nu. I följande 

kapitel presenteras projektet och hur det planeras för avfallshanteringen i stadsdelen. Stor del av 

följande kapitel har kommit fram under möten med personer som arbetar med Ebbepark: Eva 

Ankarberg, Jakob Carlander, Daniel Jonsson, Fredrik Karlsson och Gustav Natt och Dag. 

 

Planerna att bygga Ebbepark startade år 2011 och sedan dess har projektet att bygga en ny hållbar 

stadsdel i Linköping varit igång (Ebbepark, 2019c). Området där Ebbepark byggs är ett äldre 

industriområde och tanken är att den rustika industrikänslan ska leva kvar. Visionen för Ebbepark 

är att stadsdelen ska utvecklas till morgondagens hållbara stadsdel som är full av liv dygnet runt 

(Ebbepark, 2019c). Det ska vara en stadsdel där folk bor, arbetar och lever ett aktivt stadsliv. 

Dessutom ska det fungera som en dynamisk tillväxtmiljö för affärsidéer, innovationer och 

företagande.  

Hållbarhetstänket ska genomsyra hela projektet (Ebbepark, 2019c). Det finns strategier för att 

området ska utvecklas socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. I stadsdelen ska det finnas 

smarta avfallshanteringslösningar och energilösningar, möjlighet till stadsnära odling, bra 

hantering av dagvatten, laddstationer för elbilar med mera. Stadsdelen ska delvis också fungera 

som en testanläggning för innovativa hållbarhetslösningar. Ett exempel är ett stort växthustak, Eco 

Canopy, som ska skapa medelhavsklimat året om i ett kvarter i Ebbepark. Det ska fungera som en 

mötesplats utomhus för människor och ge möjlighet till längre odlingssäsong. Ett annat exempel 

är en ”rymddusch” i Campushallens nya träningsanläggning, som ska minska vattenanvändningen 

jämfört med en vanlig dusch, genom att rena och återanvända vatten. I Ebbepark ska många nya 

idéer och lösningar testas och det unika för stadsdelen ligger i helheten.  

Idag finns ett 70-tal företag i området, och det planeras för fler kontor, restauranger och affärer 

(Ebbepark, 2019b). Majoriteten av verksamheter i Ebbepark kommer att vara 

kontorsverksamheter. När det gäller bostäder planeras det byggas 700 lägenheter i stadsdelen, 

främst hyreslägenheter men även några bostadsrättslägenheter (Ebbepark, 2019a).  

Avfallshanteringen i Ebbepark kommer att bestå av en sopsug för matavfall och restavfall och 

miljöhus/miljörum för källsorterat material, grovavfall och farligt avfall (Wasslavik, 2016b). 

Sopsugen ska ha två separata nedkast för fraktionerna matavfall och restavfall. Avfallet 

transporteras i rörledningar till en terminal där restavfallet komprimeras (matavfallet komprimeras 

inte). Verksamheter kommer kunna slänga restavfallspåsar och matavfallspåsar upp till 60 liter i 

sopsugssystemet. Var sopsugen kommer dras och var nedkasten ska placeras syns i Figur 10.  
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Möjligheten att väga det avfall som slängs ned i sopnedkasten finns och rekommenderades av 

Tekniska Verken (Wasslavik, 2016b) men på grund av att projektgruppen för Ebbepark såg ett 

problem med att tekniken för vägning ofta krånglar valdes att inte ha individuell vägning i 

Ebbepark. Det avfall som inte kan slängas i sopnedkasten kommer att samlas in via miljörum och 

miljöhus i området (Wasslavik, 2016a). Ett större miljöhus med insamling av visst grovavfall och 

farligt avfall kommer att placeras i anslutning till sopsugsterminalen och mindre miljörum för 

förpackningar och tidningar kommer att placeras ut i området. Det här kommer att minska tung 

transport inne i kvarteren. Verksamhetsavfallet (förutom hushållsliknande avfall) kommer att 

samlas in i separata avfallsrum som endast verksamheter har tillgång till (Adolfsson et al., 2019).     
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Figur 10. Dragningen och nedkasten för sopsugssystemet i Ebbepark. De blåa prickarna är sopnedkasten.    
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4. TEORETISKT RAMVERK 

 

 

I kapitlet förklaras de teorier som ligger till grund för rapporten. Det inleds med ett avsnitt kring 

materialåtervinningssystemet och ett kring avfallsförebyggande åtgärder. Sedan följer 

psykologiska och beteendevetenskapliga teorier och kapitlet avslutas med ett avsnitt kring 

kommunikation och visualisering.  

 

4.1. Utformning av avfallshanteringssystem 

Det är tydligt att dagens avfallshanteringssystem måste utvecklas till att främja en bättre 

återcirkulering av material och öka möjligheterna till återanvändning, återtillverkning och 

materialåtervinning genom att förbättra alla steg i hanteringen (från avfallsgenerering till 

kvittblivning) (Rousta et al., 2017). Att källsortera avfall är en förutsättning för att det ska kunna 

hanteras på rätt sätt (Finnveden et al., 2007). När det gäller materialåtervinning kan en bekväm 

infrastruktur förbättra materialåtervinningen men samtidigt är det användarnas upplevda enkelhet 

i kontakt med systemet som blir avgörande (Rousta et al., 2017). Avfallshanteringssystemet är ett 

system som påverkar och påverkas av samhället i stor utsträckning. Lagar, miljömål, normer och 

ekonomiska system påverkar avfallshanteringen och insamlingen av avfall (Glad, 2018). Det finns 

en utbredd syn på att policys och styrmedel som riktar sig mot produktion av varor måste 

kombineras med strategier för att få konsumenter att förändra sitt beteende för att uppnå 

miljöfördelar (Mont, Lehner och Heiskanen, 2014). Därför berör följande avsnitt individernas roll 

och de sociala faktorerna kring systemet för materialåtervinning. 

 Individer utgör en huvudroll 

Individuella konsumenter har en avgörande roll i utvecklingen mot en mer hållbar avfallshantering 

(DETR, 2000a). Trots deras centrala roll finns det inte många sätt att kontrollera och påverka 

individers aktiviteter när det gäller källsortering (Glad, 2018). I England och Wales avfallsstrategi-

rapport från 2000 nämns tre punkter om vad konsumenterna själva kan göra: köpa produkter som 

genererar en mindre mängd avfall/är gjorda av återvunnet material, källsortera och kompostera 

samt engagera sig i den lokala avfallshanteringen (DETR, 2000b). När det gäller källsortering 

upplever individer dock en del hinder, vilka Jesson (2009) delar in i fyra områden:  

1. Situationshinder (exempelvis brist på plats hemma, kan inte ta sig till insamlingsplatser, 

opålitlig hämtning) 

2. Hinder kring boendets beteende (exempelvis för upptagna med annat, svårt att göra rutiner 

för källsortering) 

3. Brist på kunskap om vad som ska sorteras hur och hur systemet fungerar 

4. Attityder och förståelse (exempelvis förstår inte miljövinsten, får inte personlig motivation 

genom att återvinna). 
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Rousta et al. (2017) menar att bekvämlighet och information/kunskap är de viktigaste faktorerna i 

avfallshanteringssystemet. Ekonomiska incitament verkar inte vara viktiga så länge systemet inte 

är för dyrt och så länge det erbjuder hållbarhet och delade nyttor för alla (Rousta et al., 2017). 

Invånarnas angelägenhet om ortens välmående både gällande naturen och människornas hälsa har 

betydande inverkan på deras avfallsbeteenden (Tonglet, Phillips och Bates, 2004). Tonglet, 

Phillips och Bates (2004) menar att personer som försöker minimera sitt avfall känner ett ansvar 

för den påverkan deras handlingar har på miljön och andra människor och att det är troligt att 

sådana personer även känner press från samhället att återvinna och att de vill leva upp till dessa 

förväntningar. Det här bekräftas av Thaler och Sunstein (2009a) samt Crociata, Agovino och Sacco 

(2016) som menar att källsorteringsbeteenden påverkas av social press och att människor är mer 

benägna att källsortera om de får veta att många andra gör det. Därför kan en infrastruktur som 

tillåter social kontakt, om den fortfarande upplevs som bekväm, gynna sortering (Rousta et al., 

2017). I Sverige är det dock vanligt med insamling i containrar vid köpcentra eller i låsta 

byggnader i bostadsområden, platser som inte är särskilt synliga för andra (Glad, 2018). Detta kan 

leda till att normen att källsortera får mindre genomslagskraft när personer inte känner sig uttittade 

och dömda av sina grannar om de sorterar fel. Det här påverkar även en annan social faktor som 

är viktig för avfallssystemet: upplevd trygghet (Boverket, 2011). Kön är den viktigaste faktorn när 

det gäller otrygghet: kvinnor känner sig generellt sätt mer otrygga jämfört med män när dem vistas 

ute i samhället (Boverket, 2011; Brå, 2019). Faktorer som ålder, etnicitet och ekonomi spelar också 

roll och för att utforma ett system där människor känner sig trygga måste dessa faktorer tas hänsyn 

till (Boverket, 2011). För den fysiska miljön handlar det främst om en god utformning för att öka 

den upplevda tryggheten, till exempel en insamlingsplats som är överblickbar och tillräckligt 

upplyst (Boverket, 2011). Är insamlingen inomhus kan dörrar som enkelt går att öppna inifrån och 

stora fönster eller glasväggar öka den upplevda tryggheten. 

Omständigheterna kring insamling och sortering skiljer sig åt beroende på typ av avfall, men 

oavsett spelar individer en central roll i att sortera och lämna avfallet på rätt ställe (Glad, 2018). 

Vidare är källsortering beroende av individers vilja och obetalda arbete och därför är det av stor 

vikt att plats och design på anordningar för insamling motiverar till källsortering. 

 Infrastrukturen för privatpersoner 

Att infrastrukturen för insamling av källsorterat material är bekväm för användarna är en 

nödvändighet för att andelen källsorterat material ska öka (Rousta et al., 2017). En kortare sträcka 

till insamlingsplatsen ökar generellt mängden insamlat material men infrastrukturen måste även 

vara prisvärd för användaren och vida accepterad (Rousta et al., 2017). Vidare måste en 

infrastruktur som är minst lika bra som för blandat avfall erbjudas. Fastighetsnära insamling av 

förpackningar och tidningar har visats öka mängden sorterade förpackningar av metall, plast och 

papper, men ingen ökning av glasförpackningar och tidningar i jämförelse med då användarna 

måste åka en längre sträcka till insamlingsplatsen (Dahlén et al., 2009). 

Det system för insamling av källsorterat material som finns idag har en del brister i 

användarvänligheten. Som har diskuterats och visats tidigare i rapporten, har individen ett ansvar 

att lämna sitt avfall på många olika platser och uppdelningen är inte alltid självklar ur individens 

perspektiv. I förpacknings- och tidningsinsamlingen får endast förpackningar och tidningar 

slängas, vilket i vissa fall leder till förvirring.  
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Ett exempel är att en plastmatlåda ska lämnas till en återvinningscentral men en plastförpackning 

lämnas till förpackningsinsamlingen, även om det är exakt samma material (FTI, 2019d). Detta 

kan orsaka frustration och förvirring och Naturvårdsverket gav därför ut en rapport år 2009 efter 

att de av regeringen fått i uppdrag att undersöka hur ett insamlingssystem av hushållsavfall i 

materialströmmar, vilket innebär att samma material sorteras ihop oavsett om det är förpackningar 

eller inte, skulle kunna utformas och hur ett sådant system skulle påverka miljö, ekonomi och 

berörda aktörer (Naturvårdsverket, 2009). Naturvårdsverket (2009) anser att ett byte till insamling 

i materialströmmar till störst del motiveras av att systemet blir mer användarvänligt för de 

involverade och därmed förhoppningsvis ökar deras källsorteringsgrad. Undersökningen har 

avgränsats till plast- och metallavfall eftersom den potentiella miljövinsten är som störst för de 

materialen och baseras till störst del på ett försök till materialströmsinsamling som gjordes i 

Eskilstuna under ett år (Naturvårdsverket, 2009). 

Det är endast en liten del av hushållens restavfall (1-2 %) som är metall eller plast som inte ska 

sorteras som förpackningar (Naturvårdsverket, 2009). Det gör att miljövinsten som tillkommer av 

att återvinna den sortens produkter är marginell (Naturvårdsverket, 2009). Den stora miljövinsten 

skulle kunna komma från att källsorteringsgraden ökar på grund av att materialströmssortering är 

ett mer användarvänligt system än dagens. Naturvårdsverket (2009) tar upp att många redan 

sorterar i materialströmmar, 20–25 % av plasten och cirka 10 % av metallen insamlad på 

återvinningsstationer är inte förpackningar. Det finns inget betydande intresse för ansvars-

fördelningen utan de som sorterar gör det för miljöns skull, vilket då gör det ologiskt att inte sortera 

material som inte är förpackningar (Naturvårdsverket, 2007). Det material som hamnat fel skulle 

egentligen samlats in på återvinningscentraler eller i restavfallet, beroende på vilken insamling 

centralen i kommunen har (till exempel finns det inte plastinsamling på alla återvinningscentraler 

utan det är upp till varje kommun). Hamnar det i restavfallet ökar den potentiella miljövinsten för 

materialströmsinsamling. 

 Materialåtervinningen på kontoret 

Bekvämlighet i systemet är någonting som även är viktigt för avfallshanteringen på kontor (Cole 

och Fieselman, 2013). Brist på ett gemensamt system för källsortering eller dåligt med plats är ett 

hinder mot källsortering på kontoret (Cole och Fieselman, 2013; Whitmarsh, Haggar och Thomas, 

2018). Även om ett gemensamt system finns är det många andra faktorer som kan påverka 

källsorteringen. Närhet tas upp som en avgörande faktor i en studie av Price och Pitt (2012). 

Studien visar att de som källsorterar mest är de som är nöjda med anordningarnas placering medan 

de som inte källsorterar i högre grad önskar tydligare information om var anordningarna finns samt 

hur de fungerar. Att information kring systemet och anordningarna är viktigt bekräftas av 

Whitmarsh, Haggar och Thomas (2018) samt Cole och Fieselman (2013) som menar att oklara 

regler, brist på eller otydlig skyltning av kärl samt missförstånd eller låg tillit för hur kärlen töms 

(exempelvis ingen tilltro till att städarna faktiskt slänger avfallet i återvinningen) leder till minskad 

källsortering. Oregelbundna hämtningar minskar även tilliten till systemet och därmed 

källsorterandet (Whitmarsh, Haggar och Thomas, 2018).  
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4.2. Avfallsförebyggande 

En studie av Tonglet, Phillips och Bates (2004) visar att engagemanget för avfallsminimering är 

betydligt mindre än engagemanget för materialåtervinning, även bland personer som är bekymrade 

över miljöproblem. Dessutom menar de att beteendet för avfallsminimering och material-

återvinning skiljer sig åt och att medel för att öka engagemanget för de båda beteendena därför ser 

olika ut. Begreppet avfallsminimering består även av två separata delar, där en del handlar om att 

minska avfall vid inköp och en del handlar om att reparera och återanvända de produkter som finns 

(Tonglet, Phillips och Bates, 2004). När det gäller inköp skiljer Whitmarsh, Capstick och Nash 

(2017) på två olika beteenden som endast är svagt korrelerande: undvika att köpa nya produkter 

och köpa produkter med mindre förpackningsmaterial. De menar att de två beteendena har helt 

olika innebörd, att undvika att köpa nya produkter är en mer radikal, politisk handling medan att 

handla produkter med mindre förpackningsmaterial är en miljövänlig handling som fortfarande 

uppfyller målet med konsumtionen. Det här menar de ligger i linje med forskning som menar att 

det är få som har en alltigenom ”grön” livsstil, och att miljövänliga beteenden snarare kan förklaras 

utifrån kontexter snarare än människors övertygelse att vilja leva hållbart. 

Whitmarsh, Capstick och Nash (2017) menar att de bakomliggande orsakerna till att människor 

konsumerar på ett mer miljömedvetet sätt (till exempel undviker produkter med förpackningar) till 

större del kan förklaras utifrån identitet än beteendet att köpa färre nya saker. Vidare menar de att 

det som till störst del kan förklara båda dessa beteenden är personliga värderingar och motivation. 

På grund av detta förklarar de att yttre påverkan att förändra dessa beteenden (exempelvis genom 

socialt tryck) kan få motsatt effekt och att beteendena måste förändras genom att de personliga 

värderingarna och den inre motivationen förändras för att få till en bestående och långsiktig 

förändring. Någonting som Whitmarsh, Capstick och Nash (2017) dessutom poängterar är att 

värderingar och identitet endast kan förklara en liten del av konsumtionsbeteenden och att 

strukturella förutsättningar som låser in folk i en konsumtionsrik livsstil till högre grad kan förklara 

den höga konsumtionen.  

Tid är en viktig faktor för avfallsminimering (Tonglet, Phillips och Bates, 2004). Vidare är därför 

pensionärer som har mycket fritid troligare att avfallsminimera, personer utan barn näst mest 

troliga och personer med barn under 12 år minst troliga. Utbildning har också visat sig vara viktig 

när det gäller minskad konsumtion, vilket tyder på att en större kännedom om problematiken kring 

konsumtion får folk att minska den, ett samband som inte alltid är lika tydligt för andra 

miljöproblem (Whitmarsh, Capstick och Nash, 2017a). 

Quested et al. (2013) belyser att avfallsgenerering kan skilja sig från andra miljövänliga beteenden, 

som till exempel släcka lampor för att spara energin, på så sätt att beteendet som skapar avfall 

ibland skiljer sig i tid från att avfallet har uppstått. När en lampa släcks är effekten direkt men när 

till exempel mat blir avfall är det ofta för sent att göra något åt det, det beteende eller handling som 

skulle ha förhindrat maten att bli avfall skulle ha skett för en tid sedan, vanligen några dagar innan 

(Quested et al., 2013). Vidare är avfallsgenerering av matavfall beroende av ett komplext samband 

mellan olika beteenden och aktiviteter: beteenden som planering, shopping och vanor har påverkar 

ett hushålls avfallsgenerering när det gäller just matavfall. Samma distans i tid finns inte när till 

exempel en förpackning ska sorteras, valet att slänga förpackningen i återvinningen eller i 

restavfall uppstår samtidigt som avfallet uppkommer och därför blir beteendet och effekten enklare 

att koppla ihop och därmed förändra (Quested et al., 2013).  
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När det gäller avfallsminimering på kontoret tar Whitmarsh, Haggar och Thomas (2018) upp 

ansvarsfrågan som en viktig faktor. De menar att om ingen har ansvar för frågan kommer detta 

hindra arbetet med avfallsförebyggning eftersom det är för mycket arbete att lägga på någons bord 

utan att avsätta tid för det. Folk känner sig dessutom mindre ansvariga för det avfall som uppstår 

på kontoret än vad de gör i sitt hem. Vidare menar de att tillgång till engångsprodukter på kontoret 

leder till att folk i större utsträckning använder dessa istället för muggar som behöver diskas.  

Forskning har visat att efter en viss gräns (när ens grundläggande behov är uppfyllda) leder inte 

ökad konsumtion till ökat psykologiskt välbefinnande, utan relationen är snarare tvärtom: minskad 

konsumtion kan ge ökat psykologiskt välbefinnande (Whitmarsh, Capstick och Nash, 2017). Precis 

som när det gäller beteenden kring avfallshantering krävs det psykologi och beteendevetenskap 

för att förstå vad som påverkar människors beteende när det gäller avfallsminimering. När det 

gäller konsumtion är dock människors beteenden inte särskilt väl studerade och därför krävs det 

fler studier om vad det är som får människor att konsumera mindre och mer miljövänligt 

(Whitmarsh, Capstick och Nash, 2017b). 

4.3. Miljöpsykologi 

Miljöpsykologi är den del inom psykologin som studerar förhållandet mellan människor och den 

naturliga eller byggda miljön (Linder, Lindahl och Borgström, 2018). Psykologin har betytt 

mycket för att ge insikter om vad det är som påverkar människors miljörelevanta beteenden, till 

exempel har forskningen kring hur värderingar och attityder påverkar dessa beteenden sina grunder 

i många erkända psykologiska teorier som bland annat teorin om planerat beteende, kognitiv 

dissonansteori och teorin om normaktivering (Stern, 2000). I nedanstående kapitel finns kortare 

introduktioner till några av de relevanta psykologiska teorier som miljöpsykologin bygger på.   

 Teorin om planerat beteende 

I boken Understanding attitudes and predicting social behavior förklarar Ajzen och Fishbein 

(1980) hur det med små medel är möjligt att förstå och förklara människors beteende samt att 

förutse och påverka det. Teorin om planerat beteende grundar sig i deras tidigare teori om överlagt 

beteende (theory of reasoned action) som baseras på antagandet att människor är relativt rationella 

och beaktar den tillgängliga informationen och försöker förutse utfallet av sina handlingar innan 

de bestämmer sig för att handla eller inte. Teorin om överlagt beteende beskriver beteende med 

hjälp av intention som funktion av attityd för beteendet och subjektiva normer, se Figur 11. 

Attityden förklaras som individens positiva eller negativa syn på beteendet och dess konsekvenser. 

Subjektiva normer förklaras som social press och den uppfattning individen har av vad personer 

runt omkring har för åsikter och förväntningar på personens beteende. Hur stor påverkan 

respektive faktor har varierar från person till person och beteendet i fråga. Teorin om överlagt 

beteende fick kritik för att den inte tog hänsyn till att beteende kan påverkas av tillgång till rätt 

tillfälle, kunskap och förmåga att utföra beteendet (Tonglet, Phillips och Read, 2004). Teorin 

utvecklades med en tredje variabel, upplevd kontroll över beteendet, vilket mäter individens 

uppfattning över hur stor möjlighet som finns att utföra beteendet i fråga och teorin kom att kallas 

teorin om planerat beteende (theory of planned behaviour), se Figur 11 (Tonglet, Phillips och 

Read, 2004; Ajzen, Albarracin och Hornik, 2007).  
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Figur 11. Faktorer som avgör en individs beteende, inspiration från Ajzen och Fishbein (1980), Tonglet, Phillips och Read 

(2004) samt Ajzen, Albarracin och Hornik (2007).  

Enligt teorin om planerat beteende går det att få folk att ändra beteende genom att förändra 

intentionen till beteendet, vilket kan ske genom att förändra en eller flera av de huvudsakliga 

uppfattningarna (de bestämmande faktorerna attityd, normer och kontroll över beteendet) (Ajzen 

och Fishbein, 1980; Ajzen, Albarracin och Hornik, 2007).  

Ajzen och Fishbein (1980) har undersökt vilken påverkan utformning av meddelanden har för att 

uppnå ett förändrat beteende. Att ändra beteenden med hjälp av övetygande kommunikation görs 

enligt Ajzen och Fishbein (1980) först genom att ta fram väl valda argument. Argumenten bör 

utgöra eller påverka några av de primära uppfattningar som ligger till grund för beteendet. Ett 

problem är att argumenten ofta väljs godtyckligt baserat på felaktiga antaganden och intuitioner. 

För att ge effekt måste meddelandet ändra tillräckligt många primära övertygelser för att påverka 

attityden för beteendet eller den subjektiva normen. Det spelar dock roll hur stor betydelse 

attityden i förhållande till den subjektiva normen har för intentionen och hur starkt en förändring i 

intention påverkar beteendet. Ajzen och Fishbein (1980) poängterar att det är många steg mellan 

att informationen presenteras och att ett beteende förändras som påverkar processen.  

Ajzen och Fishbein (1980) presenterar en studie som gjorts för att få 160 diagnostiserade 

alkoholister att skriva in sig på ett behandlingsprogram under åtta veckor. För att testa sin teori om 

att primära övertygelser behöver ändras för att ändra beteendet konstruerades tre meddelanden. 

Det första meddelandet kallades den traditionella lockelsen och presenterade tio argument som var 

och en betonade de negativa konsekvenserna av att fortsätta dricka. Det meddelandet följer alltså 

inte Ajzen och Fishbeins teori. Det andra meddelandet kallades den negativa lockelsen vilket 

betonade samma tio negativa konsekvenser, men av att inte skriva upp sig på behandlings-

programmet.  

Beteende

Intention

Attityd för beteendet

Uppfattning av 
konsekvenserna av 

beteendet
(beteendeövertygelse)

Subjektiv norm

Uppfattning av vad 
specifika personer eller 

grupper tycker om 
beteendet (normativ 

övertygelse)

Upplevd kontroll över 
beteendet

Uppfattning av 
möjligheten att utföra 

beteendet
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Det tredje meddelandet kallades den positiva lockelsen och presenterade tio argument som var och 

en betonade de positiva konsekvenserna av att skriva upp sig på behandlingsprogrammet. Alla tre 

meddelanden avslutades med en uppmaning till respondenten att skriva upp sig på programmet. 

Innan meddelandena presenterades genomfördes en undersökning för att ta reda på 

respondenternas intention att skriva upp sig på programmet och de fick redan i det läget välja att 

skriva upp sig eller ej. Respondenterna delades in i fyra grupper med 40 personer i varje grupp. 

Tre grupper blev presenterade ett av de övertygande meddelandena och en grupp var en 

kontrollgrupp som inte fick något meddelande. Direkt efter att meddelandet mottagits fick 

respondenterna igen välja att skriva upp sig eller att tacka nej till programmet. Det meddelande 

som visade sig vara mest effektivt var den negativa lockelsen, näst bäst den positiva och sämst den 

traditionella, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Procent av respondenterna som skrev upp sig på behandlingsprogrammet, alltså av de som före meddelandet var villiga 

skrev bara hälften upp sig efter det traditionella meddelandet och av de från början ej villiga ändrade sig 5 % och skrev upp sig. 

Initial 
inställning till 
programmet 

Typ av övertygelse 

Traditionell Negativ Positiv Kontroll Totalt 

Villig 50% 100% 95% 95% 82,5% 

Ej villig 5% 30% 20% 0% 13,7% 

Totalt procent 27,5% 65% 57,5% 47,5%   
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 Social marknadsföring 

Social marknadsföring, ett begrepp som myntades av Kotler och Zaltman (1971), är ett område 

som tar lärdomar och insikter från traditionell marknadsföring (exempelvis kring planering, 

kommunikation och prissättning) och använder det för att designa effektivare sociala kampanjer 

och program (Kotler och Zaltman, 1971; Linder, Lindahl och Borgström, 2018). Social 

marknadsföring är ett användbart verktyg när det kommer till att förändra människors 

miljömässiga beteenden (Jesson, 2009). Community based social marketing (CBSM) är en del 

inom social marknadsföring som fokuserar på en viss grupp av människor (oftast en grupp med 

geografisk koppling) och vilka hinder och fördelar det finns för olika beteenden (Schultz, 2014). 

Enligt Schultz (2014) följer CBSM-processen följande fem steg:  

• Identifiera ett specifikt beteende som ska förändras (till exempel minska mängden avfall 

eller källsortera mer) 

• Identifiera hinder mot och fördelar med det specifika beteendet. Hinder kan vara vad som 

helst som minskar troligheten att utföra beteendet, de är oftast strukturella (till exempel 

brist på tillgänglighet till insamling av källsortering) men kan även vara kopplade till 

personlig kostnad eller ansträngning (till exempel visar studier att folk källsorterar mindre 

när det handlar om förpackningar som måste rengöras jämfört med andra). Fördelar är 

kopplade till personernas syn på de positiva konsekvenserna av beteendet.  

• Utveckling av program. När hinder och drivkrafter för beteendet har identifierats utvecklas 

ett program som ska minska upplevda hinder och öka upplevda fördelar med det specifika 

beteendet. Det speciella med CBSM är att programmen försöker erbjuda en-mot-en-

kommunikation och därför försöker göra kommunikationen personligt anpassad för 

målgruppen. 

• Pilottester 

• Implementation och utvärdering 

Schultz (2014) sammanställer olika verktyg som används inom social marknadsföring efter i vilket 

sammanhang de fungerar bäst, se Figur 12. Efter att hindren och fördelarna med beteendet är 

identifierat i steg 2 menar Schultz (2014) att nedanstående verktyg kan användas för att minska 

hindren och öka fördelarna. Om hindren är låga och fördelarna är höga menar Schultz (2014) att 

åtgärder som utbildning och feedback är användbara medan om både fördelarna och hindren är 

låga har sociala normer och social inlärning större potential. Vid höga hinder och låga fördelar kan 

det gynna sig att öka incitamenten att utföra ett beteende eller engagera folk i tävlingar. Om både 

fördelar och hinder upplevs höga kan åtgärder för att göra det enklare sättas in eller att se till att 

människor åtar sig att utföra beteendet.  
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Figur 12. När olika verktyg för beteendeförändring passar bäst. Källa: (Schultz, 2014). 

4.4. Beteendeekonomi  

Den traditionella synen inom ekonomi är att människor är rationella varelser som alltid tar beslut 

som ligger i linje med deras intressen, den så kallade rationella beslutsmodellen (Kahneman, 

2011). Jämförs ekonomiska och psykologiska teorier är det som om de studerar helt olika arter och 

därför har beteendeekonomi utvecklats som en tvärvetenskaplig disciplin där psykologi används 

för att studera hur människor tar ekonomiska beslut (Kahneman, 2011). Insikter från 

beteendevetenskap kan hjälpa de som utformar policys och styrmedel att bättre förstå människors 

beteende och på så sätt utforma effektivare policys och styrmedel (Mont, Lehner och Heiskanen, 

2014). Vidare är många styrmedel idag, så som informationsstyrmedel, grundande på teorierna om 

att människor alltid tar rationella val, vilket ifrågasätts. En teori inom beteendeekonomi är 

nudging-teorin, vilken kan användas för att översätta vetenskapen om människors beteende till 

politiska styrmedel (Mont, Lehner och Heiskanen, 2014). 

 Nudging 

Nudging är ett begrepp som myntades år 2008 av juridikprofessorn Cass R. Sunstein och 

beteendeekonomen Richard H. Thaler som tillsammans skrev boken Nudge: Improving Decisions 

about Health, Wealth and Happiness (Thaler och Sunstein, 2009; Mont, Lehner och Heiskanen, 

2014; McCoy et al., 2018). Thaler och Sunstein (2009) definierar nudging som ett sätt att arrangera 

en valsituation så att människor agerar på ett förutbestämt sätt utan att något beteende förbjuds 

eller att de ekonomiska incitamenten väsentligt förändras. Det finns olika sätt att använda nudging 

för att påverka människors beteende. Mont, Lehner och Heiskanen (2014) delar in nudging i fyra 

olika verktygsgrupper: 
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• Förenkling och framställande av information. Det är inte bara mängden information som 

påverkar utan även hur den presenteras. Att förenkla och anpassa information på ett sätt 

som passar individen ökar chanserna att individen tar mer fördelaktiga beslut. 

• Förändringar i den fysiska miljön. Den fysiska miljön kan påverka individers beslut, 

speciellt i sådana situationer som inte kräver mycket tankeansträngning. Ett exempel är att 

genom att göra förändringar i butiken kan shoppingmönster påverkas (mjölk som är en av 

de vanligast köpta varorna är oftast placerad längst in i affären för att kunderna ska behöva 

gå igenom butiken och då förhoppningsvis plocka på sig något mer).   

• Förändring av standardalternativ. Många individer väljer att hålla sig till det förvalda 

alternativet i beslutssituationer. Därför kan ett val styras av vilket alternativ som är 

standard. Om ett miljövänligare alternativ är det förvalda alternativet måste individen 

aktivt välja bort det, vilket leder till att fler kommer ta det miljövänligare alternativet 

jämfört med om de tvärtom aktivt skulle behöva välja det.  

• Användandet av sociala normer. Eftersom människor är sociala varelser påverkas våra 

beslut av sociala normer och de kan användas för att styra beslut åt ett visst håll. Dels kan 

normer med moralisk innebörd användas (vad vi borde/inte borde göra), dels kan 

deskriptiva normer användas (de flesta i din omgivning gör så här, alltså är detta det 

”normala” beteendet).  

Sunstein (2014) tar upp dessa 10 nudges som han anser är de viktigaste: 

• Standardalternativ. Kanske det mest effektiva sättet att använda nudging på. 

• Förenkling. Komplexitet orsakar förvirring och kan leda till att människor väljer att inte 

engagera sig i beteendet i fråga. 

• Användandet av sociala normer. Betoning på vad de flesta andra gör (”Nio av tio gäster 

återanvänder sina duschhanddukar” är ett meddelande som kan få gäster på hotell att 

använda handdukarna fler gånger).  

• Öka enkelheten och bekvämligheten. Exempelvis genom att göra budgetalternativ eller 

nyttig mat tillgängliga och väl synliga.  

• Avslöjande. Till exempel genom att koppla ihop ens beteende med en kostnad eller 

miljöpåverkan (exempelvis tydliggöra den faktiska kostnaden ett kreditkort innebär).  

• Varningar, grafik. Stora bokstäver och starka färger fångar människors uppmärksamhet. 

Till exempel varningsbilder på cigarettpaket.   

• Förpliktelsestrategier. Många människor har bra mål (exempelvis att sluta röka) men 

misslyckas med att uppnå dem. Genom att förpliktiga sig att göra saker (exempelvis gå 

med i ett program för att sluta röka) ökar chanserna att målen uppnås.  

• Påminnelser. Till exempel få ett sms när en faktura måste betalas.  

• Framkalla intentioner. Att skicka ut ett meddelande som säger ”Planerar du att rösta?” ökar 

chanserna att många kommer göra det eftersom människor blir mer benägna att utföra 

något om någon annan framlockar beteendet. 

• Informera om konsekvenser från människors tidigare val. Till exempel att skicka ut hur 

mycket folk har betalat för el kan få dem att inse kostnaden och förändra sitt beteende. 
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Nudging är menat att vara ett verktyg som ska korrigera för människors brister och få oss att ta 

bättre beslut, de beslut som skulle tas om människor faktiskt betedde sig som den ekonomiska 

mannen (enligt den rationella beslutsmodellen inom ekonomi) (Thaler och Sunstein, 2009b). 

Enligt Thaler och Sunstein (2009) tar människor bra beslut i situationer där de har stor erfarenhet, 

får bra information och där feedback kommer snabbt. I situationer där människor saknar 

erfarenhet, är dåligt informerade eller där feedback är sällsynt eller kommer långt efteråt kan 

människor dock ta sämre beslut (Thaler och Sunstein, 2009b). Mycket av vårt vardagliga liv är 

inte beslut utan vanor eller rutiner, till exempel upplever många att de inte ”väljer” att lämna en 

lampa tänd när de går ut ur ett rum utan det bara blir så (Mont, Lehner och Heiskanen, 2014). 

Enligt Mont, Lehner och Heiskanen (2014) reflekterar vi inte över sådana vanebeteenden som sker 

på rutin, vilka kallas för ”lågt-engagemang”-beteenden, och därför kan nudging vara effektivt på 

sådana typer av beteenden. Kahneman (2011) förklarar det här med att människor har två olika 

sätt att tänka, system 1 och system 2. Han förklarar att system 1 är snabbt, automatiskt tänkande 

som inte kräver något arbete och som inte kan kontrolleras med vilja medan system 2 är långsamt, 

medvetet, komplext och kräver energi. Majoriteten av strategier för att förändra människors 

beteende som finns idag riktar sig till system 2 och bygger på teorier att felaktiga beslut beror på 

brist på information (informationskampanjer och märkningar är bland de vanligaste styrmedlen 

för att förändra beteenden) (Mont, Lehner och Heiskanen, 2014). Vidare förlitar sig de här 

styrmedelena på att människor använder sitt rationella tänkande och processar all information som 

fås innan beslut tas. Eftersom det inte är fallet kan nudging användas för att få människor att ta de 

beslut som de skulle tagit om det hade varit ett beteende de reflekterade över. I Figur 13 visas för 

vilka beteenden nudging har störst effekt och som syns i figuren har nudging potential att förändra 

människors beteende då komplexiteten upplevs vara hög eller om beteendet är ett vanebeteende. 

Om beteendet kräver högt engagemang men har låg upplevd komplexitet är det osäkert vilken 

effekt nudging kan ha.  

 

 

Figur 13. Områden där nudging har visat sig ha störst effekt. När beslutet upplevs vara komplext kan nudging vara effektivt. Då 

beslutet inte upplevs vara komplext kan nudging underlätta om det är ett beslut som kräver lågt engagemang (ett vanebeteende) 

men då individen har högt engagemang är det oklart hur stor effekt nudging skulle ha. 
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Thunström, Gilbert och Jones Ritten (2018) menar dock att det inte finns tillräckligt stor kunskap 

om hur nudgingverktyg faktiskt påverkar människor. De menar att samma information kan få olika 

konsekvenser hos olika människor och att nudging därför kan få oönskade effekter. Thaler och 

Sunstein (2009) menar att det inte finns någon neutral design för en valkontext, det vill säga, det 

går inte att undvika att påverka människors beteende på något sätt då ett beslut ska tas, och därför 

anser de att det är bättre att utnyttja kunskaperna om nudging för att skapa bättre förutsättningar 

genom användarvänligare beslutkontexter.  

4.5. Psykologi och beteendeekonomi för miljörelevanta beteenden 

Psykologin bakom vilket miljörelevant beteende människor har är komplexa. Beteenden som 

skadar miljön har inte nödvändigtvis bakomliggande miljömässigt negativa värderingar och 

attityder och miljöpositiva värderingar och attityder leder inte automatiskt till ett miljövänligt 

beteende (Stern, 2000). Sörqvist och Langeborg (2019) skriver i sin artikel Why People Harm the 

Environment Although They Try to Treat It Well: An Evolutionary-Cognitive Perspective on 

Climate Compensation om att miljöproblem ofta är globala problem som kräver att vi samarbetar. 

Det kan vara svårt att få folk att samarbeta om det innebär att de undviker en personlig vinning för 

ett kollektivt gott (Sörqvist och Langeborg, 2019). Vidare värderar folk oftast personlig belöning 

högre än kollektiv belöning. De värderar även direkt belöning framför en fördröjd belöning. Detta 

hämmar förändringen mot ett mer miljövänligt beteende eftersom miljövinster både är kollektiva 

och resultatet av de kollektiva handlingarna kan komma först generationer senare (Sörqvist och 

Langeborg, 2019).   

Linder, Lindahl och Borgström (2018) skriver att det är tydligt att det finns mycket forskning på 

hur miljövänliga beteenden ska främjas inom både miljöpsykologi och beteendeekonomi men att 

det finns förvånansvärt lite kopplingar mellan de två disciplinerna. Enligt dem finns det stor 

potential att kombinera insikter från de två områdena. Det vore en fördel, menar de, om social 

marknadsföring expanderade sin verktygssamling med nudging och att även nudging har mycket 

att hämta från social marknadsföring, speciellt när det gäller strategisk planering och att bemöta 

de hinder som kan finnas där samt för att ta reda på vilka beteenden som borde fokuseras på.  

Linder, Lindahl och Borgström (2018) poängterar att det inte är en tillräcklig strategi att försöka 

få individer att bete sig mer miljövänligt för att bemöta hållbarhetsutmaningarna utan det behövs 

andra strategier för att få igång en storskalig förändring. Ändå har det funnits en syn på att 

miljöproblem till störst del har orsakats av individers egna val och stor del av miljöpsykologin är 

uppbyggd kring att förändra individers beteenden (Stern, 2000). Det här är något som ifrågasätts 

och speciellt när det gäller avfall är individerna i hög utsträckning styrda av producenternas val av 

till exempel förpackningar och design (Stern, 2000).   

4.6. Kommunikation och visualisering inom avfallsområdet 

Informationsstyrmedel, som till exempel märkning av produkter, är det mest använda styrmedlet 

när det gäller individnivå, det är ett viktigt styrmedel för beteendeförändringar och många 

kommuner som har satsat på informationsstyrmedel har fått ett bättre sorterat avfall (Avfall 

Sverige, 2019a; Mont, Lehner och Heiskanen, 2014). Samtidigt upplever många i Sverige att de 

är välinformerade om hållbarhet men bekymrade över hur de ska kunna bidra till något positivt 

och vill ha lösningar som kan hjälpa dem i deras vardag (UNEP, 2011). Därför är nödvändigtvis 

inte mer information om hållbarhet tillräckligt för att motivera till en hållbar livsstil.  
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I en studie i Storbritannien studerades om informationsbroschyrer om matavfall kunde få onödigt 

matsvinn i hushåll att minska (Shaw, Smith och Williams, 2018). I studien testades två olika 

broschyrer, en där hushållen blev informerade om negativa miljöeffekter med matavfall och en där 

de istället blev informerade om de negativa ekonomiska effekterna för hushållet självt. Studien 

kom dock fram till att ingen av broschyrerna påverkade mängden matavfall på kort sikt. I den 

genomförda studien förändrades ingenting i själva insamlingen av avfallen från hushållen och 

broschyrerna informerade endast om varför det var bra att minska matavfallet, inte hur det skulle 

kunna gå till. Jesson (2009) menar att kampanjer för att källsortera måste bli mer personliga och 

anpassade efter var och ens hinder och förutsättningar, vi bör gå från masskommunikation till mer 

personligt anpassad kommunikation. Rousta et al. (2017) menar att information ska ges 

återkommande på ett sätt som engagerar användarna och att ett sådant engagemang kan fås genom 

personlig kontakt, tvåvägskommunikation eller att användarna blir engagerade tidigt i planeringen. 

De här slutsatserna får även stöd av forskningen inom social marknadsföring, se avsnitt 4.3.2 

Social marknadsföring. 

Kampanjer som anklagar konsumenter för att generera för mycket avfall är vanliga för att motivera 

till ett mer miljövänligt beteende (Brennan och Binney, 2010). Birau och Faure (2018) har kommit 

fram till att sådana kampanjer kan ha motsatta effekter. Deras studie tyder på att om konsumenter 

känner sig anklagade och samtidigt upplever att det är svårt att ändra beteendet minskar deras 

motivation att förändra sig. Birau och Faure (2018) tar upp två alternativa sätt att utforma 

kampanjer. Att företag själva tar en del av ansvaret för mängden avfall, till exempel som vid 

kampanjerna om ”fula grönsaker” (att det är affärerna själva som tidigare slängt de fula 

grönsakerna men nu vill sälja dem), har varit ett effektivt sätt att få konsumenterna att känna att 

företagen tar ansvar och därmed vilja vara med och bidra till det bättre. Det andra sättet är att få 

den upplevda svårighetsgraden att minska genom att förklara hur beteendena kan förändras. 

Genom att efter ”konsumenter genererar för mycket avfall” lägga till ”det är lätt att… (exempelvis: 

ta med egna påsar till affären)” signalerar det att det är enkelt att förändra sitt beteende. Även 

kampanjer som använder rädsla kan ha motsatta effekter (det kan skapa allt ifrån känslan av 

hopplöshet till ilsken aktivism, beroende på mottagare) (Brennan och Binney, 2010).  

I artikeln The Impact of Environmental Labelling on Consumer Preference: Negative vs. Positive 

Labels tar författarna upp effekten av positiva och negativa miljömärkningar (Grankvist, 

Dahlstrand och Biel, 2004). De menar att positiva märkningar, sådana som signalerar att produkten 

är bättre för miljön än genomsnittet, är vanligare idag. Negativa märkningar, som signalerar att 

produkten är sämre för miljön, används sällan idag. Grankvist, Dahlstrand och Biel (2004) kom 

fram till att personer med stort miljöintresse påverkades av båda sortens märkningar, personer med 

medelstort intresse påverkades endast av negativa märkningar och personer med lågt eller inget 

miljöintresse påverkades inte alls.  

Visualisering. ”En bild säger mer än tusen ord” är ett vanligt använt uttryck som kan förklara 

varför visualisering är ett effektivt verktyg för att kommunicera saker till människor (Bock, 2018). 

Ny teknik utvecklas hela tiden för att underlätta kommunikation och lärande genom visualisering 

(Wibeck, 2014).  
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Forskningsområdet Visualisering har inte kommit fram till någon gemensam definition för vad 

visualisering är, men det som är gemensamt i fältet är att forskningen fokuserar på den mänskliga 

observatören och att visualisering är ett verktyg som används av och på människor (Bock, 2018). 

Därför menar Bock (2018) att det är viktigt att förstå människors psykologi och beslutsfattande för 

att förstå hur visualisering fungerar.  

När det gäller klimatförändringar finns det många studier på hur visualisering kan användas för att 

engagera människor i frågan (Wibeck, 2014). Skrämmande bilder, som till exempel isbjörnar på 

smältande isar är vanligt förekommande för att fånga människors uppmärksamhet. Sådana bilder 

kan dock verka åt motsatt håll och skapa distans mellan människor och problemen eller få folk att 

känna sig maktlösa (O’Neill och Nicholson-Cole, 2009). Det som istället har visat sig ha stor effekt 

för att få människor att relatera till problemet och känna sig engagerade är bilder på hur ens närhet 

påverkas av klimatförändringar och vad människor personligen kan göra åt problemet (O’Neill 

och Nicholson-Cole, 2009). Vidare upplever folk då en större makt och blir därför mer engagerade 

till handling.  

En risk med visualiseringar är dock att de kan bli subjektiva och bero på vilken kunskap 

observatören har, därför är det viktigt att det här tas i beaktning vid designprocessen samt att 

designern har ett nära samarbete med kunniga inom det område som visualiseringen handlar om 

(Bock, 2018). I det här fallet betyder det att aktörer med kunskap inom avfallsområdet måste ha 

inflytande över det som ska visualiseras och det är viktigt att bygga visualiseringarna på den 

kunskap som individer har kring avfallsfrågor. Ytterligare en faktor som påverkar visualiseringar 

är kultur, där visualiseringar kan tolkas olika beroende på vad för kulturell bakgrund observatören 

har (Bock, 2018). Bock (2018) ger som exempel att i västerländsk kultur tolkas det som förbättring 

att röra sig mot grönt i en röd-grön skala medan detta i östasiatiska kulturer istället tolkas som en 

försämring. Figur 14 visar hur visualisering kan användas för att uppnå en beteendeförändring.  
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Figur 14.Processen för beteendeförändring med inspiration från Tsuda et al. (2013).    

4.7. Metodteori 

Intervjumetodik. Denscombe (2018) tar upp i sin bok Forskningshandboken, vilken är skriven för 

småskaliga forskningsprojekt, att intervjuer bör hållas med personer som, tack vare sin position 

eller erfarenhet, har nyckelkunskap inom branschen som inte kan fås på annat sätt. Han anser att 

intervjuer som hålls under småskaliga forskningsprojekt bör utforska komplicerade och subtila 

fenomen eftersom budgeten ofta är liten och intervjuer är ett ansträngande och tidskrävande 

moment. Fenomenen kan vara åsikter, känslor och liknande som forskaren vill få en djup förståelse 

av, komplicerade frågor eller priviligierad information som kan fås av ovan nämnda personer 

(Denscombe, 2018). 

Denscombe (2018) beskriver att det är enklare att arrangera ett möte mellan intervjuaren och en 

respondent än med flera respondenter. Vidare är det även lättare för intervjuaren att förstå och 

ledsaga endast en person genom intervjun. Denscombe (2018) tar dock upp en nackdel med 

personliga intervjuer, att mängden data och synvinklar på ämnet minskar. I småskalig forskning är 

budgeten ofta liten och telefonintervjuer kan behöva göras istället för intervjuer öga mot öga. Krag 

Jacobsen och Nilsson (1993), författare av Intervju: konsten att lyssna och fråga, skriver att under 

en telefonintervju missas kroppsspråk och andra omedvetna uttryck. Annan teknik som ofta 

används under intervjuer är inspelning, vilket Denscombe (2018) tar upp kan påverka 

respondenten. Ett annat problem som Denscombe (2018) tar upp med intervjuer är att svaren 

grundas på vad människor säger och inte vad de gör och att det inte alltid stämmer överens med 

hur de beter sig. 
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Semistrukturerade intervjuer är intervjuer där intervjuaren har förberett frågor och ämnen som kan 

besvaras i den ordning som passar intervjun (Denscombe, 2018). En intervjuguide kan göras, vilket 

är en slags checklista med teman och frågor (Krag Jacobsen och Nilsson, 1993). 

I semistrukturerade intervjuer kan frågorna ändras till andra intervjuer efter det som kom fram i 

föregående intervjuer för att följa projektets utveckling (Denscombe, 2018). 

Krag Jacobsen och Nilsson (1993) skriver att en bra start på en intervju är att be om en beskrivning 

och Denscombe (2018) tycker att den första frågan bör vara enkel för att få respondenten att känna 

sig bekväm. Ett tips av Trost (2010) är att alltid ställa frågor och inte frågor i form av påståenden, 

eftersom påståenden kan göra att respondenten inte berättar sin egentliga åsikt. Denscombe (2018) 

samt Krag Jacobsen och Nilsson (1993) anser att en sammanfattning av vad respondenten sagt för 

att försäkra sig om att svaret tolkats korrekt är ett bra knep. Det är dock något som Trost (2010) 

motsätter sig eftersom han anser att respondenten kan ha svårt att invända mot en sammanfattning 

av intervjuaren, även om hen känner sig misstolkad. Denscombe (2018) anser att ett bra avslut på 

intervjuer är att låta respondenten fritt ta upp synpunkter som hen tycker intervjuaren borde frågat 

om. Denscombe (2018) tar upp att bearbetningen är tidkrävande för semistrukturerade intervjuer. 

Krag Jacobsen och Nilsson (1993) anser att efterarbete bör göras genom att gå igenom 

ljudinspelningen och notera teman och ämnesområden. 

Enkätmetodik. Trost (2012) beskriver enkätformulär som ett mätinstrument med vilket människors 

beteende, åsikter och känslor undersöks och tar upp att det är viktigt att personen som är tänkt att 

svara på enkäten sätts i fokus och att dennes perspektiv antas genom hela arbetsprocessen med 

enkäten. När det kommer till urval beskriver Trost (2012) många varianter. En variant som tas upp 

kallas för ett bekvämlighetsurval, i vilket man tager vad man taga kan, där förutsättningarna runt 

omkring avgör. Denscombe (2018) skriver att syftet med en enkät ska vara att samla information 

och inte att försöka förändra människors attityder eller informera dem samt att frågeformulär 

passar till relativt enkla frågor som inte är kontroversiella. Vidare skrivs att en lyckad enkät 

kännetecknas av en hög svarsfrekvens, ifyllnadsgrad och validitet. Enkäter utan svar har inget 

värde för forskaren, men oärligt eller felaktigt besvarade enkäter kan anses värre än obesvarade. 

För att få hög svarsfrekvens anser Denscombe (2018) att relevant information och vägledning är 

viktigt, även att motivera respondenterna och att anpassa frågorna efter deras förmåga. För att få 

hög ifyllnadsgrad bör frågorna vara relativt enkla att besvara för att respondenterna inte ska blir 

trötta och ge upp. Chansen att få hög validitet på svaren är högre om frågorna är tydligt ställda och 

inte kan tolkas på flera sätt.  

I vilken ordning frågorna ställs anses viktigt. Denscombe (2018) nämner att det är bra att börja 

med mindre komplicerade frågor för att sedan ställa de mer komplicerade och på så sätt öka 

chanserna att respondenten fullföljer enkäten. Han tar även upp att frågorna bör varieras för att 

undvika att respondenten fastnar i ett mönster, men att frågor upplagda på samma sätt går snabbare 

att besvara och risken för förvirring minskar. Trost (2012) tar upp att attitydfrågor i form av 

påståenden som respondenten ska ta ställning till kan vara tröttsamma och därför inte bör användas 

i för stor utsträckning. Vill den sortens frågor ändå användas tycker Trost (2012) att de bör 

grupperas med mellanrum mellan grupperna för att presentationen inte ska upplevas besvärlig. 

Denscombe (2018) skriver att obligatoriska frågor kan göra att människor inte vill svara och att de 

därför endast bör användas om det är helt nödvändigt. Att använda öppna frågor utan 

svarsalternativ är något som inte rekommenderas och som kan göra att svaren skiljer sig åt mycket, 

från enstaka ord till lång meningar (Trost, 2012). Vidare kan då svaren bli svårtolkade och 
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respondenterna kan bli omotiverade att svara. Dock uppmanar Trost (2012) enkätutformare att ha 

en öppen fråga i slutet av enkäten för att låta respondenten ge ytterligare synpunkter på 

undersökningen. Vanligtvis skriver färre än 10 % av respondenterna någonting, men trots det 

framkommer ofta värdefulla synpunkter. Både Trost (2012) och Denscombe (2018) tar upp att 

kontrollfrågor kan vara bra för att öka validiteten, vilket innebär att samma frågor ställs på olika 

sätt för att kontrollera att respondenten svarar likadant.  

Denscombe (2018) skriver att webbaserade frågeformulär passar bra vid småskalig 

samhällsforskning och ser följande fördelar: (1) risken för fel minskar och (2) chansen att få 

tillbaka korrekt och fullt ifyllda formulär ökar, (3) databearbetningen underlättas både tidsmässigt 

och (4) genom att minska risken för mänskliga fel som finns då en person överför data från fysiskt 

papper till ett kalkylprogram. Denscombe (2018) rekommenderar att använda sig av 

förhandsmeddelande för att försöka väcka intresse för ämnet och därmed öka svarsfrekvensen, 

även påminnelser nämner han kan öka svarsfrekvensen. 
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5. METOD 

 

 

I det här kapitlet beskrivs vilka metoder som använts i arbetet, vilket inleddes med en 

litteraturstudie som ligger till grund för bakgrunden och det teoretiska ramverket. Intervjuer med 

nyckelpersoner för Ebbepark-projektet samt personer med erfarenhet inom avfallsområdet hölls 

sedan, varefter en enkät kring avfallshantering på kontor och i hushåll skickades ut och svaren 

analyserades i förhållande till det teoretiska ramverket och goda exempel för att hitta möjliga 

lösningar till förbättringar i Ebbepark.  

 

5.1. Litteraturstudie  

En litteraturstudie genomfördes för att undersöka nuvarande kunskapsläge inom avfallshantering 

och avfallsminimering genom att sammanställa information från tidigare studier. Via litteratur-

studien hittades även teorier, framförallt psykologiska och beteendeekonomiska, på vilka studien 

baseras och resultat tolkas i förhållande till. Hur litteraturstudien utformades kan ses i Figur 15. I 

största möjliga mån användes vetenskapliga artiklar, i första hand ursprungskällor. Sökning efter 

litteratur gjordes i första hand via Linköpings universitetsbiblioteks sökmotor UniSearch, där 

sökningarna avgränsades till att endast visa akademiska peer review-artiklar. Peer review är 

referentgranskning som innebär att oberoende forskare inom ämnet läser och granskar artiklar 

innan de publiceras (Nationalencyklopedin, utan årtal). UniSearch ger tillgång till flera databaser, 

exempelvis ScienceDirect, Scopus och SwePub. Om artiklar av intresse inte fanns tillgängliga via 

biblioteket användes Google. Utifrån olika sökordskombinationer gjordes ett första urval genom 

att läsa sammanfattningar av artiklar och bedöma deras relevans för arbetet. Sedan lästes de utvalda 

artiklarna för att hitta intressant information som kunde bidra till att svara på arbetets 

frågeställningar eller ge relevant bakgrundsinformation. Exempel på sökord som användes i olika 

kombinationer är: waste, management, treatment, visualization, information, design, sustainable, 

environmental, behavior, recycling, prevention, household, Sweden, hierarchy, food, packaging, 

integrated. Sökningar gjordes främst på engelska för att nå stora mängder artiklar, men även 

svenska sökningar gjordes och då användes exempelvis följande sökord: avfall, avfallshantering, 

återvinning, förebyggande, återanvändning, miljöpåverkan. 
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Figur 15. Karta över litteraturstudiens tillvägagångssätt, inspirerad av Schulze et al. (2016). 

För att hitta goda exempel som gjorts i Sverige och övriga världen har projektrapporter, 

tidningsartiklar och liknande ansetts kunna bidra mer än vetenskapliga artiklar, eftersom goda 

exempel inte alltid beskrivs i vetenskapliga artiklar. Det har därför ställts lägre krav på litteraturen 

till den delen av studien och här har Google använts. För att hitta statistik har främst 

Naturvårdsverket, Avfall Sverige och FTI använts som referenser. Naturvårdsverket är Sveriges 

statliga myndighet för miljöfrågor, Avfall Sverige är Sveriges kommuners branschorganisation för 

avfallshantering och FTI är ett företag som ägs av materialbolagen och drivs utan vinstintresse. 

Dessa organisationer anses sitta på stor kunskap inom avfallsområdet och vara tillförlitliga, 

granskade källor.  
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5.2. Intervjuer  

Intervjuer valdes för att få grundlig förståelse om avfallsbranschen via personer som verkar inom 

branschen och kommunen. Personerna ansågs, tack vare sin position eller erfarenhet, kunna bidra 

till ökad förståelse av ämnet. Personliga intervjuer, en och en, valdes på grund av praktiska skäl. I 

första hand eftersträvades personliga intervjuer öga mot öga, men i de fall det geografiska 

avståndet var ett problem ansågs budgetnackdelarna, tid och kostnad, väga tyngre än de nackdelar 

som en telefonintervju kan innebära, se Avsnitt 4.7.  

Som intervjumetod valdes semistrukturerade intervjuer. De förberedda frågorna och teman 

sammanfattades i en intervjuguide, som presenteras i Bilaga 1. Syftet med intervjuguiden är att 

alla intervjupersoner blir intervjuade kring samma teman och får likartade frågor. För att utforma 

intervjuguiden användes praktiska tips från olika referenser, exempelvis Krag Jacobsen och 

Nilsson (1993), Denscombe (2018) och Trost (2010), se Avsnitt 4.7. Varje intervju började med 

att be respondenten beskriva sin roll inom organisationen, för att börja på ett enkelt sätt som får 

respondenten att känna sig bekväm. För att inte lägga ord i munnen på respondenterna ställdes alla 

frågor sedan i form av frågor och inte påståenden. Sammanfattningar av respondentens svar för att 

försäkra sig om att svaret tolkats korrekt användes sparsamt, eftersom det enligt teorin råder skilda 

meningar om metoden är bra eller inte. För att avsluta intervjuerna gavs respondenten chansen att 

diskutera ämnen som hen tyckt att intervjuaren borde tagit upp, för att eventuellt få fram intressanta 

synpunkter som inte kommit fram av frågorna. 

Ljudinspelning används under intervjuerna efter att respondenten godkänt det. Inspelning kan 

eventuellt påverka respondentens bekvämlighet, men användes för att undvika att viktig 

information förlorades eller misstolkades. Efterarbetet gjordes genom att ljudinspelningen 

lyssnades igenom och teman och ämnesområden noterades. Intressanta delar valdes ut och 

klargjordes. Intervjumaterialet sammanfattades för att sedan skickas till respondenten så att denne 

kunde godkänna tolkningarna av svaren, vilket ökar validiteten på intervjuerna eftersom 

respondenten har möjlighet att i efterhand i lugn och ro gå igenom sina svar och korrigera. 

Ett problem med intervjuer, som tas upp i Avsnitt 4.7, kan vara att svar från intervjuer grundas på 

vad människor säger och inte vad de gör. Det människor säger stämmer inte alltid överens med 

hur de beter sig. Detta ansågs inte vara något större problem i den här studien eftersom intervjuerna 

inte behandlade beteende, det är dock något som utgör ett större problem gällande enkäterna, vilket 

diskuteras i Avsnitt 6.2. 

Informella intervjuer, eller mer vardagligt möten eller konversationer, har genomförts med flera 

aktörer för att få förståelse dels om avfallshantering och avfallsminimering i stort, dels om 

avfallslösningar som planeras och diskuteras i Ebbepark. Tidigt i arbetet kontaktades forskare på 

Linköpings universitet för att få vägledning. Med Wiktoria Glad diskuterades avfallshantering i 

nya stadsdelar, visualisering och beteendepåverkan. Med Stefan Anderberg diskuterades 

avfallshantering i städer, synen på avfall samt olika avfallslösningar runt om i Europa. Vid ett möte 

med Sankt Kors och Tekniska verken diskuterades avfallslösningar i Ebbepark, avfallssystemets 

utformning i stort och Tekniska verken tog upp erfarenheter från andra stadsdelar i Linköping. 

Från Tekniska verken var Johan Borg, Liselott Myrbråten och Tord Adolfsson med på mötet. Från 

Sankt Kors var Eva Ankarberg och Daniel Jonsson närvarande. Information om stadsdelen och 

projektet Ebbepark har fåtts vid möten med Jakob Carlander och Eva Ankarberg, Fredrik Karlsson, 

och Gustav Natt och Dag. För mer information om kontakterna, se Tabell 2.  
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Tabell 2. Lista över kontaktpersoner, deras titel och vilken typ av kontakt som hafts med personen. 

Kontaktperson Titel Typ av kontakt 

Tord Adolfsson Säljare inom avfall och återvinning 

Tekniska verken 

Möte 

Stefan Anderberg Professor inom miljöteknik 

Linköpings universitet 

Möte 

Eva Ankarberg Chef marknad och kommunikation 

på Sankt Kors 

Möte och 

mailkonversation 

Johan Borg Avdelningschef hushållsavfall 

Tekniska verken 

Möte 

Jakob Carlander Doktorand inom Fastighet Sankt 

Kors och Linköpings Universitet 

Möte 

Wiktoria Glad Universitetslektor inom teknik och 

social förändring Linköpings 

universitet 

Mailkonversation 

Marie Hägglund Gruppchef hållbarhet och 
miljökommunikation Linköpings 

kommun 

Fysisk intervju 

Miranda Jensen Miljöchef Ragn-Sells Telefonintervju 

Daniel Jonsson Fastighetschef på Sankt Kors Möte 

Fredrik Karlsson Energistrateg på Sweco systems 

och konsult åt Sankt Kors 

Möte 

Liselott Myrbråten Affärsområdeschef avfallstjänster 

Tekniska verken 

Möte 

Gustav Natt och Dag Byggledare i projektgruppen för 

Ebbepark 
Möte 

Mattias Philipsson VD Plastkretsen Mailkonversation 
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5.3. Enkätundersökning  

För att undersöka personers syn på avfallshantering i kontor och hushåll valde vi att skicka ut en 

webbaserad enkät för att få kvantitativa svar på våra frågor. Studiens målgrupp är framtidens 

boende och kontorsarbetande i Ebbepark, men eftersom det är just en framtida målgrupp är den 

svåridentifierad. Ebbepark riktar sig inte till en viss del av befolkningen, som exempelvis 

barnfamiljer, studenter eller pensionärer, utan stadsdelen är tänkt att vara heterogen. Det urval som 

gjordes var ett bekvämlighetsurval. Eftersom målgruppen var diffust identifierad, lades ingen 

större vikt vid urvalet, det viktiga var att nå ut till ett tillräckligt stort antal respondenter. Det var 

dock viktigt att respondenterna bodde och arbetade inom Linköpings kommun för att alla skulle 

ha tillgång till det avfallssystem som finns i Linköping. För att få tillgång till personer som arbetar 

på kontor användes Sankt Kors kontakter till företag som hyr deras lokaler. På det sättet kunde 

enkäten spridas via välkända personer som företagen litar på, vilket anses öka svarsfrekvensen.  

Enkäten har två delar, först behandlas avfallshantering på kontor och sedan i bostäder, se Bilaga 2 

för hela enkäten. Enkäten behandlar endast flerbostadshus. Respondenten behöver därför svara på 

om hen bor i lägenhet eller ej efter kontorsdelen. För de som inte bor i lägenhet avslutas enkäten 

och de som bor i hyreslägenhet eller bostadsrättslägenhet går vidare till delen om avfallshantering 

i hemmet.  

Webbaserade enkäter valdes av praktiska skäl och som verktyg valdes Google Forms. 

Utformningen av enkäten inspirerades av processen presenterad av Ajzen och Fishbein (1980), 

som beskriver i sin bok Understanding attitudes and predicting social behavior hur en enkät kan 

utformas i fem steg efter deras teori, se 4.3.1 ovan. I Figur 16 visas hur vår tolkning av processen 

ser ut, anpassad till avfallshantering, och som följts under utformningen av enkäten. 
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Figur 16. Enkätuppbyggnad inspirerad av Ajzen och Fishbein (1980) och anpassad till avfallshantering (i det här fallet 

materialåtervinning).  

Respondenterna försöktes sättas i fokus under hela arbetet med att utforma enkäten. Det var även 

viktigt att, vid utformningen, sätta sig in i hur avfallshanteringssystemet uppfattas av de som skulle 

svara på enkäten. För oss som boende i Linköping och med viss erfarenhet från avfallshanterings-

systemet var det ganska enkelt att leva oss in i olika hushålls uppfattningar av systemet och vilka 

hinder och drivkrafter som kan finnas. Gällande kontorsarbetande var det dock svårare, eftersom 

vi inte har arbetat på kontor. Därför fick vi ta hjälp av kontorsarbetande handledare och fick en 

genomgång av hur avfallssystemet fungerade på några av Sankt Kors kontor. Detta ger dock en 

ganska smal bild av hur avfallshantering och avfallsminimeringen kan se ut på olika kontor, men 

eftersom enkäten främst riktade sig till Sankt Kors kontor, godtogs detta.  

Praktiska tips från olika författare har tillämpats vid utformningen av frågorna i enkäten, se Avsnitt 

4.7. Enkäten inleds med enkla frågor som sedan följs av frågor som kräver mer eftertanke. Det tros 

öka chanserna att respondenter fullföljer enkäten, jämfört med om de första frågorna är 

komplicerade. Enkäten utformades med fyra olika sorters frågor för att få en relativt enkel enkät, 

men med varierad ordningsföljd för att undvika att respondenten hamnar i ett mönster. 

Obligatoriska frågor användes två gånger, en gång för att skilja på de som har tillgång till 

källsortering på kontoret och de som inte har det samt en gång för att skilja på de som bor i lägenhet 

och de som inte bor i lägenhet. Dessa frågor ansågs tydliga och enkla att svara på och borde därför 

1. Definiera beteendet
Handling: källsortera avfall
Mål: materialåtervinning
Tid: kontinuerligt

2. Definiera intentionen
Jag källsorterar mina 
förpackningar och tidningar
Stämmer helt – Stämmer inte alls 

3. Definiera attityder och 
subjektiva normer
Att källsortera mitt avfall är… 

Bra – Dåligt
Meningslöst – Betydelsefullt

Bekvämt – Ansträngande

De flesta för mig viktiga personer 
tycker att jag ska källsortera mitt avfall

Stämmer helt – Stämmer inte alls 

4. Förväntat resultat. Påverkande 
personer
Jag källsorterar för på grund av…
Miljövinst Människor i min närhet    Lagkrav

Vilka hinder upplever du mot källsortering
Tidsbrist Platsbrist Ohygieniskt   
Ingen konsekvens

5. Definiera:
Beteendeuppfattning
Mina ansträngningar spelar ingen roll i 
mängden 

Stämmer helt – Stämmer inte alls

Resultatutvärdering
Jag har inte förtroende för att 
återvinningssystemet hjälper miljön
Stämmer helt – Stämmer inte alls
Normativa uppfattningar
Det blir inga konsekvenser om jag inte 
källsorterar
Stämmer helt – Stämmer inte alls
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inte ha gjort att respondenten inte velat besvara enkäten. Påståendefrågor med liknande 

svarsalternativ har använts, men dessa frågor har begränsats och även spridits ut för att undvika att 

respondenter tröttnar. I attitydfrågorna fick respondenten gradera ett påstående från ”stämmer inte 

alls” till ”stämmer helt” med två mellanliggande alternativ. Fyra alternativ användes för att 

undvika att respondenter av passivitet eller enkelhet valde mittenalternativet. Till vissa påståenden 

gavs även alternativet ”vet ej”. Det gjordes i de fall påståendet handlade om information istället 

för personliga åsikter, exempelvis ”På kontoret arbetar vi med att minska konsumtionen och 

förebygga avfall”. Enkäten gjordes helt anonym, dels på grund av etiska anledningar, dels på grund 

av att respondenterna i högre grad skulle våga ge sanningsenliga svar. 

Öppna frågor eller egna svarsalternativ har inte använts för att underlätta efterarbetet och för att 

öka svarsfrekvensen. En möjlighet att ge ytterligare synpunkter har getts sist i enkäten, vilket har 

resulterat i en del värdefulla kommentarer för arbetet.   

Kontrollfrågor nämns i teorin som ett bra verktyg, men bortprioriterades då det ansågs viktigare 

att hålla enkäten så kort som möjligt. En kort enkät tros öka svarsfrekvensen och hög svarsfrekvens 

prioriterades framför hög validitet. För att öka validiteten har resultatet istället jämförts med 

tidigare enkätundersökningar där det har varit möjligt och sådana funnits tillgängliga. De 

undersökningarna presenterades tidigare i Avsnitt 2.5.  

Enkäterna skickades ut i samarbete med ett annat examensarbete som gjorde en liknande 

undersökning. Hur processen att skicka ut enkäterna gick till syns i Figur 17. Innan enkäterna 

sändes ut skickades ett förhandsmeddelande för att försöka väcka intresse för ämnet med 

förhoppning om att öka svarsfrekvensen. På fyra arbetsplatser genomfördes dessutom 

presentationer av studien på plats för att få respondenterna intresserade och förhoppningsvis vilja 

svara på enkäten. De arbetsplatser som besöktes var de som hade gemensamma möten för flera av 

kontoren i samma byggnad. Därmed var många möjliga respondenter samlade och fick ta del av 

presentationen. Påminnelser skickades ut till alla respondenter cirka en och/eller två veckor efter 

det första utskicket, för att förhoppningsvis öka svarsfrekvensen. För att fördela risken för att 

respondenterna tröttnat på att besvara enkäter delas de in i två grupper, där den ena gruppen fick 

den ena enkäten först och den andra gruppen fick den andra enkäten först. Hälften av 

respondenterna fick alltså två påminnelser och hälften fick endast en påminnelse om vår enkät. 

 

 

Figur 17. Tidslinje över utskick av enkäter och påminnelser under tre veckor. Enkäten tillhörande den här studien benämns 

”Egen enkät” och tillhörande ett annat examensarbete benämns ”Annan enkät”. 
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Enkäten mailades till Sankt Kors kontaktpersoner på varje företag som hyr deras kontorslokaler. 

Kontaktpersonerna ombads att skicka vidare enkäten till övriga medarbetare på kontoret. Huruvida 

kontaktpersonerna gjorde detta eller ej är okänt. Mailadresser till alla kontorsarbetare i lokalerna 

fanns ej tillgängligt på grund av GDPR dataskyddsförordningen. Till två företagskluster skickades 

enkäten ut via interna personer vilka angett ungefär hur många som mottagit enkäten. Utöver Sankt 

Kors kontorsarbetare skickades enkäten även internt ut till ett annat företagskontor i Linköping, 

även i det fallet finns ett ungefärligt antal mottagare. 

Två alternativa svarsfrekvenser räknades ut för att få ett ungefärligt högsta och lägsta värde. 

Högsta svarsfrekvensen beräknades genom att anta att ingen av kontaktpersonerna skickat vidare 

enkäten. Den lägsta svarsfrekvensen beräknades med hjälp av antalet personer som totalt har 

tillgång till lokalerna, genom data över antalet nycklar. Beräkningarna redovisas i Bilaga 3. 

Personliga länkar önskades användas, men på grund av GDPR var detta inte möjligt.  

Resultatet från enkäterna sammanställdes automatiskt i en Excel-fil vilken sedan användes för att 

tolka resultatet. Främst skapades diagram av olika slag för att visualisera hur stor andel av 

respondenterna som angav de olika svarsalternativen. För vissa frågor studerades korrelationen 

mellan svaren genom att använda den inbyggda funktionen KORREL i Excel. De samband som 

studerades var följande: 

• “Jag källsorterar avfall på kontoret” och ”Jag upplever att de flesta tycker att vi ska 

källsortera vårt avfall på kontoret” (kontor) 

• ”Jag källsorterar mina förpackningar och tidningar” och ”Personer som står mig nära 

tycker att jag ska källsortera mitt avfall” (hushåll) 

5.4. Avfallssammansättning 

För att få en bild av avfallssammansättningen från kontor användes avfallsuppgifter från två 

företagskluster. Data erhölls via Tekniska verkens hemsida med hjälp av inloggningsuppgifter från 

Sankt Kors. På hemsidan redovisades avfallet för varje kategori per månad och år. Statistiken för 

år 2018 sammanställdes för att se fördelningen mellan kategorierna över ett år.  

För att ta reda på hur väl avfall sorteras och källsorteras i Linköping användes resultat från 

plockanalyser gjorda av Tekniska verken 2018. I plockanalyserna undersöks restavfall som delas 

upp i kategorier som sedan vägs. Data erhölls via mailkontakt med Tekniska verken.  
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6.  RESULTAT OCH RESULTATDISKUSSION 

 

 

Nedan presenteras avfallsstatistik för två kontorskluster i Linköping samt en plockanalys på avfall 

från flerbostadshus i Linköping. Detta följs av resultatet från enkätundersökningen och 

intervjuerna.  

 

6.1. Avfall i Linköping 

Avfallsmängderna i Figur 18 och Figur 19 kommer från två företagskluster i Linköpings kommun. 

Som ses i statistiken är störst del av avfallet från kontoren hushållsavfall, alltså sådant avfall som 

kommer från exempelvis toaletter och personalmatsalar, följt av kontorspapper och wellpapp. 

Statistiken nedan visar endast de avfallsslag som har sorterats. Alltså kan det finnas 

återvinningsbara material, som borde ha sorterats, i hushållsavfallet. Hur stor mängd 

återvinningsbart material som har slängts fel går dock inte att veta om inte en plockanalys görs, 

vilket inte har gått att få tag på för kontor.  

Nedan presenterad statistik kanske inte är heltäckande, utan är endast statistik från det 

avfallsföretag som anlitades för att hämta avfallet. Exempelvis visas inget matavfallet från 

kluster 2 vissa månader, vilket kan tyda på att statistik den månaden inte finns tillgänglig. 

Resultatet visar ändå en fingervisning på ungefär hur de olika avfallsslagens storlek förhåller sig 

till varandra och var det kan finnas potential att minska avfallet eller sortera bättre.  

När det inte finns några plockanalyser eller generell statistik för kontors samansättning av avfall 

är det svårt att dra några slutsatser om vilken förbättringspotential som finns för kontoren att 

sortera sitt avfall. Den nationella statistiken för hela tjänstesektorn visas i Figur 20. Jämförs detta 

med Figur 18 och Figur 19 kan eventuella slutsatser dras att det finns potential att sortera 

hushållsavfallet bättre, enligt den nationella statistiken är endast 27 % av avfallet från 

tjänsteproducenter hushållsliknande, jämfört med 66 % respektive 59 % som slängs som 

hushållsavfall i kluster 1 och 2. Den nationella statistiken är blandad statistik från alla sorters 

tjänsteproducenter, alltså inte bara kontorsverksamhet vilket leder till osäkerheter. Avfall från 

olika tjänsteproducerande verksamheter kan tänkas variera mycket, men hushållsavfallet torde 

vara i liknande storleksordning på alla arbetsplatser, räknat i kg per person. Den sortens statistik 

har dock inte kunnat hittas. 
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Figur 18. Avfallsmängd år 2018 från företagskluster 1.  

 

Figur 19. Avfallsmängd år 2018 från företagskluster 2.  
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Figur 20. Nationell statistik över icke-farligt avfall från tjänsteproducenter år 2016. Källa: (Naturvårdsverket och SMED, 2018). 

När det kommer till hushåll finns det mer statistik att ta del av. Nedan visas en utförd plockanalys 

på restavfall från flerbostadshus i Linköping. Figur 21 visar vad restavfallet innehöll i stora drag 

och Figur 22 visar en mer detaljerad fördelning. Som syns i figurerna finns det stor potential för 

hushåll i flerbostadshus att sortera sitt avfall bättre. Framförallt är det tidningar och förpackningar 

som utgör en stor del av restavfallet (37 %) vilka är möjliga att materialåtervinna. 23 % av 

restavfallet utgörs av matavfall, som egentligen ska slängas separat i gröna påsen. I den detaljerade 

plockanalysen ses hur stor del av restavfallet som bestod av olika återvinningsbara material, se de 

gula/bruna delarna i Figur 22.  Plastförpackningar och pappersförpackningar utgör de två största 

delarna och det är nästan dubbelt så mycket mjukplast som hårdplast. Enligt en plockanalys som 

gjordes i Stockholm av Atkins Sverige på uppdrag av Stockholm Vatten utgjorde värmeljuskoppar 

en stor del av metallen i restavfallet (Atkins Sverige, 2016). Värmeljuskoppar räknas inte som 

förpackningar utan ska lämnas in på återvinningscentraler (FTI, 2019d). Linda Nohrstedt förklarar 

i en artikel i NyTeknik att koppen ska skiljas från vekeshållaren för att de två olika materialen ska 

kunna återvinnas (Nohrstedt, 2014). Koppen är gjord av aluminium och vekeshållaren av järn. Järn 

sorteras ut med hjälp av magneter och om aluminiumkoppen sitter kvar kommer den följa med 

järndelarna (Nohrstedt, 2014). Aluminium smälter vid lägre temperatur än järn vilket innebär att 

aluminiumkoppen kommer brinna upp i järnåtervinningen och materialet går till spillo (Nohrstedt, 

2014). Enligt NyTekniks enkät med över 4000 respondenter sorterar 74 % värmeljusen på fel sätt, 

detta trots att både FTI och NyTeknik flera gånger skrivit om det (Nohrstedt, 2014). 

Hushållsavfall
27%

Pappers- och 
pappavfall

22%Vegetabiliskt 
avfall
16%

Animaliskt och 
blandat 

matavfall
6%

Övrigt icke-
farligt avfall

29%



54 

 

 

Figur 21. Resultat från plockanalys i Linköpings kommun av restavfall från flerbostadshus (Tekniska verken Avfall och 

Återvinning, 2018). 

 

Figur 22. Resultat från detaljerad plockanalys i Linköpings kommun av restavfall från flerbostadshus (Tekniska verken Avfall 

och Återvinning, 2018) 
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6.2. Enkätresultat 

Det var 134 respondenter som svarade på enkätundersökningen. Svarsfrekvensen beräknas vara 

mellan 6 % och 24 %, se Bilaga 3 för uträkningar. Enkätens exakta svarsfrekvens är omöjlig att 

beräkna eftersom antalet personer som fått enkäten är okänt. Många av de nycklar, vars uppgift 

använts för att räkna ut den lägsta svarsfrekvensen, kan dessutom vara inaktiva vilket gör att den 

egentliga siffran är lägre än angivet och den lägsta svarsfrekvensen högre. Det valda 

tillvägagångssättet, utan personliga länkar, ger ingen säker svarsfrekvens, men anses inte utgöra 

något större problem eftersom andelen besvarade enkäter inte anses vara något viktigt resultat. 

Enkätresultatet och antalet respondenter anses viktigare. Dock kan inte effekten av 

enkätpresentationerna på de fyra arbetsplatserna undersökas, vilket hade kunnat göras om 

personliga länkar hade använts och insamling av mailadresser hade gjorts. Så många respondenter 

som möjligt önskas och i teorin begränsas antalet potentiella respondenter av kontorsarbetare som 

har tillgång till Linköpings avfallssystem. I praktiken har de dock begränsats av tillgången på 

kontakter. 

När det gäller enkäten för hushåll kontaktades först ett hyresrättsföretag i Linköping för att skicka 

ut enkäten direkt till de som har tillgång till Linköpings avfallssystem och som bor i lägenheter, 

men på grund av förändrade rutiner kring utskick hos dem kunde vi inte skicka via dem. Detta 

hade dock antagligen ökat svarsfrekvensen väsentligt på hushållsdelen, då det i nuläget endast var 

en liten andel av respondenterna som bodde i lägenhet.  

En nackdel med att använda enkät som metod kan vara att respondenterna inte svarar helt korrekt 

när det gäller deras attityder och beteende, vilket kan bero på att de inte vet hur de känner eller 

beter sig eller att de inte riktigt kan stå för sina känslor eller sitt beteende. Det här är dock något 

som alltid kan vara ett hinder när attityder och beteenden studeras och det ansågs därför inte finnas 

någon bättre alternativ metod. 

I påståendefrågorna fick respondenterna gradera ett påstående från ”stämmer inte alls” till 

”stämmer helt” med två mellanliggande alternativ. På det sättet tvingas respondenten välja ett 

alternativ som är mer givande för enkätens resultat, än om ett mittenalternativ funnits. Det kan 

dock ifrågasättas hur korrekt resultatet är om respondenten tvingats till ett resultat. Respondenten 

skulle kunna vara genuint osäker eller likgiltig till påståendet och då velat svara ett genomtänkt 

mittenalternativ. En annan osäkerhet gällande de fyra alternativen är att de två mittersta 

alternativen inte förklarades utan lämnades för tolkning av respondenten. Detta skulle eventuellt 

kunna innebära att två respondenter svarat på olika sätt trots att de avsett att svara samma sak. Det 

valdes ändå att göra på det här sättet för att begränsa antalet ord och göra bilden tydligare för 

respondenterna samt för att lämna det öppet att välja ett svagare alternativ än ytterligheterna både 

om respondenten inte har särskilt starka åsikter eller om de är lite osäkra, utan att göra en lång, 

förklarande text. Eftersom det endast är två steg som lämnas öppna för tolkning och de är på varsin 

sida om mittenalternativen upplevs det inte särskilt troligt att det tolkas på annat sätt än att 

respondenten lutar åt att hålla med eller inte hålla med. 
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Att inte ha öppna frågor är något som har förenklat tolkningen av resultaten men samtidigt har det 

begränsat resultatet till de frågor och alternativ vi har kommit på. Till exempel när respondenterna 

inte instämmer till de givna alternativen är det svårt att veta vad de skulle instämma till. Hade 

öppna frågor använts hade vi kunnat få nya insikter genom enkäterna men det hade å andra sidan 

blivit ett mycket större arbete att tolka resultatet. Därför valdes att gå på det mer tidseffektiva 

arbetssättet. 

I Bilaga 3 återfinns bakgrundsfakta om respondenterna, där återfinns även svar på alla frågor. 

Nedan tas de mest intressanta resultaten upp samt diskuteras.  

 Avfall och konsumtion på kontoret 

Majoriteten av alla respondenter har möjlighet eller viss möjlighet att källsortera avfall på sitt 

kontor, se Figur 23. Endast 2 % av respondenterna svarade att de inte har möjlighet att källsortera 

på kontoret och deras svar har därför räknats bort från frågorna om källsortering. Svaren från de 

som inte har möjlighet att källsortera presenteras i Bilaga 3. Hela 92 % instämmer helt eller till 

viss del att de källsorterar och endast 1 % instämmer inte alls på påståendet, se Tabell 3.  

 

Figur 23. Hur stor andel som har möjlighet, viss möjlighet eller ingen möjlighet att källsortera på kontoret. 

I Tabell 3 syns att majoriteten (89 %) upplever att kollegorna tycker att alla ska källsortera. Jämförs 

svaren på det här påståendet med påståendet ”jag källsorterar på kontoret” finns en korrelation på 

0,40 vilket innebär att de som upplever att andra på kontoret tycker att de ska källsortera, i högre 

grad källsorterar själva. Det stämmer överens med det Thaler och Sunstein (2009) tar upp om att 

människor blir mer benägna att källsortera om de får veta att många andra gör det och att det är 

den sociala normen att göra detta. 
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Tabell 3. Resultat angående källsortering på kontoret. 

 Instämmer 

inte alls 

2 3 Stämmer 

helt 

Jag källsorterar avfall på kontoret 1 % 7 % 45 % 47 % 

Jag upplever att de flesta på kontoret tycker att vi 

ska källsortera vårt avfall 

0 % 11 % 40 % 49 % 

Jag tycker det är lätt att få tag på information om 

hur kontorsavfall ska sorteras 

8 % 25 % 43 %  24 % 

Jag tror att mål om avfallsminimering och 

källsortering på kontoret skulle förbättra vår 

avfallshantering 

10 % 20 % 44 % 27 % 

 

Figur 24 visar olika attityder till källsortering. Alla tycker att källsortering i någon mån är 

betydelsefullt. Vissa upplever att det dock inte är prioriterat samt att det är ansträngande.  

”Att källsortera avfall på kontoret är... 

 

Figur 24. Attityder till källsortering på kontoret. 
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Det största hindret, av de presenterade, mot källsortering på kontoret upplevs vara dåligt med plats, 

se Figur 25. Att källsortering skulle ta för mycket tid eller vara ohygieniskt upplevs inte vara 

särskilt stora hinder. Det här stämmer till viss del överens med resultatet från Whitmarsh, Haggar 

och Thomas (2018) som menar att brist på anordningar för källsortering är ett av de största hindren 

för källsortering på kontor. Brist på plats skulle kunna vara en anledning till att anordningar saknas. 

Studeras attityderna till källsortering, Figur 24 och Tabell 3 ses att om det blev mer uppmuntrat 

och mer samsyn på att alla ska källsortera på kontoret, samt om det blev mer bekvämt, tillräckligt 

med plats och tillgång till källsorteringsmöjligheter skulle källsorterandet på kontor kunna öka. 

 

Figur 25. Hinder mot källsortering på kontoret. 

De tre viktigaste faktorerna för källsortering på kontor är (1) att det finns tillräckligt många kärl 

för att sortera alla material (71 %), (2) att kärlen finns nära där avfallet uppstår (69 %) och (3) att 

kärlen finns samlade på samma plats (43 %), se Figur 26. Att kärlen får plats i skåp/förråd, är 

estetiskt tilltalande eller så stora att de sällan behöver tömmas är inte lika viktiga faktorer.  
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Figur 26. Vad respondenterna tycker är viktigt för kontorets källsorteringssystem. Procenten inom parantes visar hur stor andel 

av respondenterna som hade alternativet på sin topp 3-lista. 

Information och kommunikation. Många tycker det är enkelt att få tag på information om hur 

kontorsavfall ska sorteras men samtidigt finns det potential för förbättring, eftersom många inte 

instämmer helt till påståendet, se Tabell 3. Det anses viktigast att information om hur avfall ska 

sorteras finns på förpackningar/emballage, på en hemsida och på produkterna, men mindre viktigt 

att det finns en app för informationen eller att broschyrer skickas ut, se Figur 27.  

 

Figur 27. Var respondenterna tycker att det är viktigt att information om hur avfall ska sorteras finns. 
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Många skulle uppskatta statistik över deras eget kontors avfallsmängd, hur väl avfallet sorteras 

och anpassade tips på hur de kan bli bättre, se Figur 28. Att däremot jämföra med andra 

närliggande kontor vill de flesta inte göra, även om resultatet visar att det är jämnt mellan de som 

skulle uppskatta den feedbacken och de som inte skulle uppskatta den. Det som sticker ut från 

detta resultat är att det är många (46 %) som instämmer helt till att de vill ha anpassade tips över 

hur kontoret kan bli bättre. Att det här vore ett bra sätt att engagera människor till miljövänligare 

beteenden stärks av Rousta et al. (2017), som menar att information ska ges återkommande och 

gärna genom personlig kontakt och tvåvägskommunikation, av CBSM-teorin som betonar vikten 

av personligt anpassad kommunikation (Schultz, 2014) samt av Jesson (2009) som menar att 

kampanjer för ökad återvinning måste bli mer anpassade efter individernas hinder och 

förutsättningar och att information om varför saker ska göras inte räcker utan det måste även finnas 

information om hur. Det som skulle uppskattas mest av de kontorsarbetande är om kontorets 

avfallsstatistik visades på en display på kontoret eller på intranätet, se Figur 29. Samtidigt är det 

många som säger att de inte alls vill ha någon statistik över kontorets avfall (26 % av 

respondenterna).  

 

Figur 28. Vilken information respondenterna skulle uppskatta på kontoret. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

feedback över hur mycket
avfall som slängs

avfallsmängd jämfört med
andra närliggande kontor

feedback över hur väl
avfallet sorterats

anpassade tips för bättre
sortering

"Jag skulle uppskatta om kontoret fick följande information"

1 Stämmer inte alls 2 3 4 Stämmer helt



61 

 

 

Figur 29. Hur de svarande vill att kontorets avfallsstatistik ska kommuniceras till dem. 

För att se hur väl miljöpåverkan från olika typer av avfall kommuniceras blev respondenterna 

tillfrågade vilket avfallsslag de tror har störst miljöpåverkan när det slängs, per år i Sverige. 

Majoriteten tror elektronik (46 %) och plast (43 %), se Figur 30. Plast är det avfall som i nedströms 

i avfallsledet har störst klimat- och miljöpåverkan (Lindfors et al., 2010). Enligt enkät-

undersökningen är många medvetna om detta men det finns även potential att kommunicera de 

olika avfallsslagens klimat- och miljöpåverkan ännu mer. Elektronik har större påverkan än plast 

om hela livscykeln studeras, och då har även metall och papper stor påverkan, vilket visar på större 

möjlighet att minska miljöpåverkan om konsumtionen av dessa material minskas (Lindfors et al., 

2010).  

 

Figur 30. Vilket avfallsslag som respondenterna tror har störst miljöpåverkan per år i Sverige. 
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Avfallsminimering och återanvändning. Många uppger att deras kontor inte arbetar mycket med 

att minska konsumtionen och förebygga avfall, se Tabell 4. Samtidigt uppger 8 % att de inte vet 

om kontoret arbetar med det här eller inte. Det här tyder dels på ett behov av att arbeta mer med 

de här frågorna, speciellt eftersom många uppger att de vill detta, dels att bli bättre på att 

kommunicera till sina anställda hur arbetet med att minska konsumtion och förebygga avfall går 

till.   

 

Tabell 4. Resultat angående minskad konsumtion och förebyggande av avfall på kontor. 

 Instämmer 

inte alls 

2 3 Stämmer 

helt 

Vet ej 

På kontoret arbetar vi med att 

minska konsumtion och 

förebygga avfall 

8 % 32 % 37 % 15 % 8 % 

Jag tycker att vi på kontoret 

borde arbeta mer med att minska 

konsumtionen och förebygga 

avfall 

8 % 11 % 48 % 34 % -  

Jag skulle vilja att kontoret köpte 

produkter (inklusive 

förpackningar) som är mer 

miljövänliga/lättare att återvinna 

5 % 14 % 37 % 44 % -  

 

Det största hindret som upplevs mot att minska konsumtionen på kontoret är att ingen har ansvar 

för att arbeta med det. Att kontoret får mycket reklam- och gratisprodukter samt att det inte finns 

någon tid över till detta upplevs också som hinder, se Figur 31. Det här stämmer överens med de 

hinder som Whitmarsh, Haggar och Thomas (2018) kom fram till i sin studie, det vill säga att för 

att kontoret ska arbeta med de här frågorna är det bra om det finns någon som har ansvar för det 

och får tid till att arbeta med det.  

Det största hindret mot att arbeta avfallsförebyggande uppges vara att produkter som köps in till 

kontoret kommer med mycket förpackningsmaterial och emballage som kontoret sedan inte kan 

skicka tillbaka, se Figur 32. Det framkommer även i citatet nedan. 

”Vår största avfallsmängd är emballage för att skydda våra produkter vilket var svårt att få fram 

i undersökningen” – anonymt enkätsvar  

Även i den här frågan uppges liknande hinder för att minska konsumtionen: att det inte finns rutiner 

eller någon ansvarig. Att det är svårt att sälja begagnade möbler, inventarier och IT-utrustning 

hamnar även högt på listan över hinder.  
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Figur 31. Vilka hinder de svarande upplever mot att minska kontorets konsumtion. 

 

Figur 32. Vilka hinder de svarande upplever mot att arbeta med avfallsförebyggning på kontoret. 

Många vill att deras kontor ska köpa produkter och förpackningar som är miljövänliga och lätta 

att återvinna, se Tabell 4. Det vanligaste hindret som upplevs mot det här är att det är svårt att veta 

produkternas och förpackningarnas miljövänlighet och återvinningsbarhet (71 % uppger att det är 

ett hinder), följt av att folk inte har tänkt på det eller att utbudet upplevs för dåligt, se Figur 33.  
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Figur 33. Upplevda hinder mot att köpa mer miljövänliga och återvinningsbara produkter. 

Samtidigt framkommer i enkätstudien att vad kontoret gör för inköp spelar roll, samt vad det finns 

för policy på företaget:  

”Det hade varit intressant om ni hade ställt frågor om företagets policy om inköp av begagnade 

produkter. Hur mycket vi än försöker skapa "second life" för produkter så hjälper inte det om det 

inte finns en marknad, och då måste företag inte bara försöka förebygga konsumtion och dålig 

källsortering, utan måste också bidra genom att köpa begagnade produkter, ex möbler. 

Dessutom skulle det vara intressant om ni hade frågat vilka policys företaget har för hur länge 

man ska ha en mobil respektive dator. Uppmuntras de anställda att förlänga livet på dessa 

produkter?” – anonymt enkätsvar 

 Avfall och konsumtion i hemmet 

De flesta uppger att de källsorterar sitt avfall i hemmet, 65 % som instämmer helt jämfört med 2 % 

som inte tycker påståendet stämmer alls, se Tabell 5. De flesta upplever även att personer i deras 

omgivning tycker att de ska källsortera. Det finns en korrelation på 0,43 mellan de här två 

påståendena, vilket precis som för källsortering på kontor, innebär att personer som upplever att 

andra tycker de ska källsortera i högre grad gör det. Det här stämmer bra överens med Tonglet, 

Phillips och Bates's (2004) slutsatser att personer som känner en press från samhället och vill leva 

upp till förväntningarna källsorterar i högre grad. Sociala normer kan även fungera åt andra hållet. 

En av respondenterna uttryckte att det största hindret hen upplevde gällande återvinning är att hen 

ser andra som inte återvinner eller som sorterar på fel sätt. Hen själv spenderar sin tid med att 

sortera sitt avfall på rätt sätt och blir arg och omotiverad när hen ser felsorterat material i 

återvinningsrummet. Respondentens reaktion är densamma som Thaler och Sunstein (2009a) och 

Crociata, Agovino och Sacco (2016) tar upp, fast omvänt. Att bli omotiverad av att se andra som 

inte källsorterar tar även KfS (2018) upp gällande källsortering av plast. Att informera om hur 

mycket grannar källsorterar kan få individer att börja källsortera mer. Att skapa diskussioner kring 

källsorteringsvanor bör stärka samsynen på källsortering i samhället. 
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Tabell 5. Resultat angående källsortering i hemmet. 

 Instämmer 

inte alls 

2 3 Stämmer 

helt 

Jag källsorterar mina förpackningar och 

tidningar 

2 % 8 % 24 % 65 % 

Personer som står mig nära tycker att jag ska 

källsortera mitt avfall 

4 % 17 % 43 % 36 % 

Jag skulle uppskatta att det i mitt boende ingick 

källsorteringskärl som är anpassade efter 

utrymmet i hemmet (exempelvis under diskbänk 

eller i en garderob) 

4 % 4 % 23 % 69 % 

Jag skulle uppskatta att det fanns möjlighet att 

lämna grovavfall och farligt avfall på samma 

ställe som där jag lämnar mina förpackningar 

och tidningar 

6 % 10 % 12 % 71 % 

Jag skulle uppskatta att det i offentliga soptunnor 

gick att källsortera 

2 % 8 % 17 % 73 % 

 

Av enkätrespondenterna uppger 98 % att de källsorterar för att återvinning är bra för miljön, se 

Figur 34. Det här stämmer överens med undersökningen av KfS (2018) där majoriteten uppgav att 

de källsorterade på grund av att de vill bidra till en bättre miljö med minskad resursförbrukning. 

Dock uppgav 49 % i KfS’s undersökningen att de såg det som sin skyldighet att källsortera, vilket 

inte kommer fram på samma sätt i den här enkätstudien. Endast 29 % respektive 18 % uppger att 

de källsorterar för att samhället respektive människor i deras närhet tycker att de ska göra det. Det 

här bestrider vikten av social press till viss del, vilket skulle kunna bero på att individer inte gärna 

vill erkänna till vilken grad de faller för social press, med risk för att verka osjälvständiga. Därför 

kanske människor svarar mer efter hur de tänker eller önskar att de skulle tänka eller tycka och 

inte hur de faktiskt gör. Enligt undersökningen av KfS (2018) vet endast 25 % av svenskarna att 

det är lag på att källsortera sitt avfall. Den här enkätundersökningen undersöker inte kunskapen 

om lagkravet, dock uppger endast 29 % i enkätundersökningen att de källsorterar för att de 

upplever att samhället ställer krav på dem. Det här kan tolkas som att siffran över hur många av 

enkätrespondenterna som vet om lagkravet eller som källsorterar på grund av lagkravet är lägre än 

29 %. 

Eftersom de flesta källsorterar för att återvinning är bra för miljön är det här en faktor som borde 

lyftas för att motivera folk att källsortera mer. Att tydliggöra vad ens beteende har för påverkan på 

miljön, till exempel miljöpåverkan av att inte källsortera något, kan fungera som en påminnelse 

och en nudge för att få folk att källsortera mer, enligt Sunsteins (2014) 10 sätt att använda nudging.  
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Figur 34. Varför respondenterna källsorterar.  

Det största hindret mot källsortering i hemmet upplevs vara dåligt med plats, följt av att det är för 

långt till närmaste insamlingsplats och att det tar för mycket tid, se Figur 35. Resultatet stämmer 

väl överens med undersökningen av KfS (2018) som kom fram till att av de som uppgav att de inte 

källsorterade plastförpackningar var de två största hindren att de inte hade plats hemma eller att de 

tyckte det var för långt till insamlingen. Det stämmer även med slutsatserna dragna av Rousta et 

al. (2017) och Dahlén et al. (2009) som anser att bekvämlighet i återvinningssystemet är en viktig 

faktor. Enligt dem är det viktigt att det är lika bekvämt för individer att källsortera sitt avfall som 

att slänga det i vanliga soppåsen.  

 

Figur 35. Upplevda hinder mot källsortering. 
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Att det finns tillräckligt många kärl för att sortera alla material och att de får plats i skåp eller 

garderob samt att avfallet kan slängas på väg hemifrån anses vara viktiga faktorer, se Figur 36. 

Många skulle uppskatta om det ingick sorteringskärl i deras boende, se Tabell 5 och Figur 37.  

 

Figur 36. Respondenternas viktigaste topp 3 när det gäller sorteringen i hemmet. 

 

Figur 37. Var respondenterna uppger att de helst sorterar sitt avfall. 
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Av enkätrespondenterna instämmer 83 % helt till att det är viktigt att insamlingsplatsen ligger nära 

hemmet, se Figur 38, och 67 % instämmer helt att de vill ha insamlingen av förpackningar och 

tidningar på samma ställe som insamlingen av övriga sopor. Majoriteten tycker även att 

insamlingsplatsen borde ligga på vägen till något annat, som till exempel en busstation. Att 

insamlingsplatsen är estetiskt tilltalande är inte viktigt för de flesta. Att insamlingsplatsen ligger 

på ett ställe med mycket rörelse av människor och att platsen har god insyn är faktorer med mer 

spridda åsikter.  

 

Figur 38. Viktiga faktorer när det gäller insamlingen av källsorterade förpackningar och tidningar. 

Information och kommunikation. Många upplever att det är relativt enkelt att få tag på information 

kring hur avfall ska sorteras. Dock finns en potential för förbättring eftersom 29 % instämmer helt 

och 6 % inte alls instämmer till påståendet, se Tabell 6.  
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Tabell 6. Resultat angående information och kommunikation. 

 Instämmer 

inte alls 

2 3 Stämmer 

helt 

Jag tycker det är lätt att få tag på information om 

hur mitt avfall ska sorteras 

6 % 14 % 51 % 29 % 

Jag skulle vilja ha möjlighet att kommunicera 

med någon som arbetar med avfallssystemet för 

att till exempel anmäla om fulla soptunnor eller 

skräpiga miljörum 

13 % 23 % 38 % 27 % 

Om jag ska ta till mig budskap om konsumtion 

och avfall måste informationen komma från 

aktörer som jag har stort förtroende för 

4 % 8 % 38 % 50 % 

 

När det gäller vilken typ av information respondenterna som privatpersoner vill ha är åsikterna 

spridda, se Figur 39. Något färre än hälften av respondenterna vill inte ha feedback över hur 

mycket avfall de slänger, medan något fler vill ha det. Tvärtom gäller jämförande statistik mellan 

grannar, 51 % är emot och 49 % är för. Av enkätrespondenterna vill 53 % ha statistik över hur väl 

de sorterar sitt avfall, 47 % vill inte ha det. Det resultat som är mer enhälligt är att 79 % vill ha 

anpassade tips över hur de kan bli bättre på att sortera. En förklaring till det här resultatet kan vara 

att folk är skeptiska till statistik eftersom det då innebär att det övervakas hur mycket och vad de 

slänger, och detta kan inkräkta på deras integritet. Det här är en åsikt som kommit fram i 

enkätstudien.  

”I många frågor känns det som om jag skulle bli bevakad, hur vet de annars att det är jag som 

slänger visst avfall? Det skulle jag inte vilja uppleva” – anonymt enkätsvar 



70 

 

 

Figur 39. Vilken typ av information de svarande skulle uppskatta. 

Många skulle uppskatta möjligheten att kommunicera med någon som arbetar med 

avfallssystemet, för att till exempel anmäla om fulla soptunnor eller skräpiga miljörum. Hur en 

sådan kommunikation helst skulle ske skiljer sig. Figur 40 visar att 35 % vill kommunicera via en 

hemsida, 29 % via en skärm vid insamlingsplatsen och 25 % via en app. Att det är så spritt mellan 

hur man vill kommunicera kan visa på att det är viktigt att ha många olika kommunikationskanaler 

eftersom alla är olika och uppskattar olika. Annars riskeras att bara en liten grupps åsikter blir 

hörda om exempelvis endast en app används. 

  

 

Figur 40. På det här sättet kommunicerar respondenterna helst med en person som arbetar inom avfallssystemet. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Feedback över hur mycket
avfall jag slänger

Min avfallsmängd i
jämförelse med mina

grannars

Feedback över hur väl jag
sorterar mitt avfall

Anpassade tips över hur jag
kan sortera bättre

"Jag skulle uppskatta följande information"

1 Stämmer inte alls 2 3 4 Stämmer helt

0%

35%

25%

29%

10%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Telefon

Hemsida

I en app

Via en skärm vid själva insamlingsplatsen

Inget av ovanstående

"En sådan kommunikation har jag helst via"



71 

 

Många är positiva till kampanjer och informationsspridning som uppmanar till köp av 

miljövänligare produkter och minskad konsumtion, se Figur 41. Det syns dock en skillnad att folk 

är lite mindre positiva till kampanjer och information som handlar om minskad konsumtion jämfört 

med att köpa miljövänligare produkter. En förklaring till detta skulle kunna vara att kampanjer 

som uppmanar till köp av miljövänligare produkter är konkreta kampanjer där det finns förslag på 

handling medan kampanjer som uppmanar till minskad konsumtion mer är av typen ”konsumenter 

konsumerar för mycket” vilket istället kan få folk att bli mindre motiverade enligt Birau och Faure 

(2018) och Brennan och Binney (2010).  

 

Figur 41. Vad respondenterna tycker om kampanjer och informationsspridning som uppmanar till köp av miljövänligare 

produkter och minskad konsumtion. 

Avfallsminimering och återanvändning. Många försöker göra val som minimerar mängden avfall 

när de handlar och uppger att de vill minska sin konsumtion, se Figur 42. Det är dock många fler 

som vill handla miljövänliga eller återvinningsbara produkter. Hela 96 % av privatpersonerna vill 

handla produkter som är mer miljövänliga och lättare att återvinna medan 66 % menar att de vill 

minska sin konsumtion. Det här stämmer överens med studier som visar på att engagemanget för 

materialåtervinning är betydligt större än det för att minska sin konsumtion (Tonglet, Phillips och 

Bates, 2004; Whitmarsh, Capstick och Nash, 2017b).  
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Figur 42. Hur stor andel som anger att de vill minska sin konsumtion, handla miljövänligare och lättare återvinningsbara 

produkter samt som gör val som minimerar mängden avfall när de handlar. 

Det största hindret som upplevs mot att göra val som minskar mängden avfall då individer handlar 

är att utbudet är för dåligt, se Figur 43. Att individer inte vet hur de ska göra och att det är för dyrt 

är också framträdande hinder. Det som upplevs vara de största hindren för att handla produkter 

som är mer miljövänliga/lättare att återvinna är att det är svårt att veta hur miljövänliga eller 

återvinningsbara produkterna som de köper är, se Figur 44. Att utbudet är för dåligt och att det är 

dyrt kommer upp som hinder även här.  

 

Figur 43. Vilka hinder som respondenterna upplever för att förebygga avfall vid handling. 
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Figur 44. Vilka hinder som upplevs för att handla mer miljövänliga och återvinningsbara produkter. 

Påverkan av omgivningen att följa trender, erbjudanden som ”3 för 2” och rabatterat pris upplevs 

vara hinder mot att minska sin konsumtion, se Figur 45. De flesta tycker inte att påståendet att 

reklam skulle vara ett hinder mot minskad konsumtion stämmer.   

 

Figur 45. Vilka hinder som upplevs mot att minska sin konsumtion. 

Många tror att möjligheter att reparera saker skulle minska deras konsumtion, se Figur 46, och 

skulle därför även uppskatta en tillgång till reparationstjänster nära hemmet, se Figur 47. 

Återbruksaffärer samt bytes- och hyresbod skulle dock uppskattas ännu mer.   
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Figur 46. Hur stor andel som håller med om att bra möjligheter att reparera saker skulle minska deras konsumtion. 

 

Figur 47. Vilka typer av tjänster/verksamheter de svarande skulle uppskatta att ha tillgång till i sitt bostadsområde. 

6.3. Intervjuresultat 

Resultatet nedan har genererats från intervjuer, så kallade informella intervjuer samt 

mailkonversationer, se Tabell 2 i Avsnitt Error! Reference source not found. för mer information 

om kontaktpersonerna. 

Materialåtervinning. Jensen (2019) tar upp att det behövs en efterfrågan på återvunnet material för 

att det ska bli en marknad och att det i de flesta fall fortfarande är billigare med jungfruligt 

material. Det är svårt för ett företag som Ragn-Sells att påverka eftersom de inte producerar avfall 

utan samlar in och eventuellt bearbetar avfallet (Jensen, 2019). Även Anderberg (2019) tog upp 

att det är konstigt att avfallsföretagen ska arbeta för avfallsminimering.   
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”Det måste finnas ett behov och någon som är villig att betala för det, annars 

fungerar inte marknaden, oavsett hur bra idén är.” – Miranda Jensen (2019) 

Ser Ragn-Sells att det finns en efterfrågan på ett material som de kan blanda till och någon vill ha 

det blir det intressant för dem (Jensen, 2019). Det lönar sig att återvinna material med hög 

efterfrågan på och en marknad för, exempelvis metaller (Jensen, 2019). Marknaden är även en av 

de anledningar som Djuric Ilic och Ödlund (2018) tar upp varför material inte materialåtervinns. 

Jensen (2019) tar upp att även styrmedel är viktigt. Blir priset billigare på återvunnet än jungfruligt 

material vänds marknaden (Jensen, 2019). Hon tar dock upp att i teorin låter saker lätt, men det 

finns många olika komponenter. Kunderna vill ha samma kvalitet på det återvunna materialet som 

det jungfruliga och ibland har återvunnet material inte lika bra kvalitet som jungfruligt och det är 

inte alltid fastställt vilka gifter som finns i materialet (Jensen, 2019). Hon tar upp att det kan finnas 

gifter i jungfruligt material också, men i återvunnet är det mer osäkert vad materialet består av. 

Jensen (2019) trycker på att det inte går att arbeta med endast en del av problemet utan att det finns 

fler aspekter än exempelvis klimatförändringen. Hon avslutar med frågorna: 

”Vad är farligast? Är det gifter från plast eller är det att jorden blir 

uppvärmd? Ja, vem kan svara på det?” – Miranda Jensen (2019) 

Jensen (2019) nämner att privatpersoner och företag kan försöka ställa krav på återvunnet material 

och att kommunerna har en stor roll att ställa krav i upphandling, t.ex. vid stadsbyggnad. Hon 

trycker på att kommunerna är jättestarka beställare och att de måste ställa krav i offentliga 

upphandlingar om det finns återvunnet material som är lika bra på marknaden. Jensen (2019)  tar 

upp att det finns exempel på hållbara städer och företag som arbetar med detta och då får folk upp 

ögonen för det, nya sätt att arbeta och företagsamheten växer. 

Hägglund (2019) håller med om att kommuner är stora beställare som kan påverka marknaden 

genom att ställa krav i sina offentliga upphandlingar. Till exempel skulle efterfrågan på återvunnet 

material öka mycket om kommuner runt om i Sverige ställde krav på återvunnet material i sina 

upphandlingar, och på så sätt skulle marknaden påverkas. Idag ställer Linköpings kommun inte 

några krav på användning av återvunnet material i upphandlingar, däremot har de ett 

kemikalieprogram för att undvika farliga ämnen. Det Hägglund (2019) berättar bekräftar det 

Jensen (2019) säger om marknaden för återvunnet material och att det finns fler aspekter än 

klimatpåverkan. Hägglund (2019) nämner att pris alltid är en viktig faktor, men att kommunen 

försöker fokusera mer på kvalitet i upphandlingar.  

Hägglund (2019) nämner att det är svårt för konsumenter att veta vad som går att återvinna och 

inte och att det borde vara enkelt för den enskilda.  

”Allt kan inte läggas på den enskilda, men det måste finnas bra förutsättningar 

för att exempelvis sortera rätt.” – Marie Hägglund (2019) 

Hägglund (2019) tar upp att Tekniska verken fick motstånd när de ville höja avfallstaxan. Hon 

säger att många tror att det blir billigare ju mer vi sorterar vårt avfall, men att det tyvärr är tvärt 

om eftersom det är dyrare att ta hand om varje fraktion för sig än att förbränna det. Tekniska verken 

är intresserade av dialoger och work-shops för att få alla att förstå hur det är och Hägglund trycker 

på att processen kan vara lika viktig som slutprodukten. Linköpings kommun vill nu göra en plan 
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för hur de ska få igång dialogarbetet och öka medvetenheten och sen få med alla på tåget, 

kommunens verksamheter och bolag och försöka att inte bara fokusera på avfall utan även 

produktionen (Hägglund, 2019). 

Definition av begrepp. Enligt Ragn-Sells är det vedertaget i avfallsbranschen hur begreppet 

hushållsavfall ska användas vilket är allt avfall som kommer från privatpersoner (Jensen, 2019). 

Vi har dock stött på exempel på aktörer i branschen som använder begreppet annorlunda. Olika 

användning av samma begrepp är något som försvårar förståelsen av avfallshanteringen och 

statistik.  

Kontor. Ragn-Sells uttryckte att kontor generellt är medvetna och duktiga på att sortera sitt avfall 

(Jensen, 2019), medan Linköpings kommun hade uppfattningen att många på kontor har dålig 

möjlighet att källsortera (Hägglund, 2019). Den delade bilden kan bero på att Ragn-Sells jämför 

med andra slags verksamheter de arbetar med medan kommunen jämför med bostäder.  

Stadsplanering. Hägglund (2019) anser att avfallshanteringen bör tas upp tidigt i stadsplaneringen 

och ser ett problem i att sopsorteringen ofta hamnar i skymundan. Hon tror att om sopcontainrarna 

är mer synliga kan det bli trevligare att sortera och kanske göra att människor skäms för att sortera 

fel. Även Anderberg (2019) ser ett problem med avfallshantering som göms undan och anser att 

källare är den sämsta placeringen av avfallsrum. Han tar upp miljöhus som en positiv utveckling 

eftersom avfallshanteringen kommit upp ur källarna, men tycker att miljöhusen kan utvecklas mer 

och kombineras med exempelvis cykelställ och inte placeras vid återvändsgränder för att öka 

rörelsen kring husen. Anderberg (2019) tar även upp att sortering utomhus kan vara problematiskt 

eftersom det hörs mycket när avfalls slängs och skadedjur kan florera. Han anser att bekvämlighet, 

feedback, flexibel tömning, tydlig information och skötsel av avfallsrum är viktiga faktorer att 

tänka på när avfallshanteringen ska utformas i en ny stadsdel. 

Under mötet med Tekniska verken togs erfarenheter från den nybyggda stadsdelen Vallastaden i 

Linköping upp. I stadsdelen används sopsugar med vågar för att individuellt kunna debitera 

hushållen (Adolfsson et al., 2019). Systemet hade i början problem med att vågarna mätte fel och 

att skräp fastnade i nedkasten (Adolfsson et al., 2019). Tekniska verken tog upp att trots att 

fungerande nedkast fanns i närheten valde folk att ställa sina soppåsar bredvid det trasiga 

nedkastet. Det tyder på att bekvämlighet, som Anderberg (2019) nämnde och Rousta et al. (2017) 

tar upp, som en av de viktigaste faktorerna i avfallssystemet, har stor påverkan på människors 

beteende. Tekniska verken nämnde att pizzakartonger vid flera tillfällen fastnat i nedkast i 

området. Kartonger och annat källsorteringsmaterial ska lämnas i återvinningsrummet, som finns 

i kanten av stadsdelen (Adolfsson et al., 2019). Varför kartonger ändå slängts i sopsugarna kan 

eventuellt bero på bristande information eller för långt avstånd till återvinningsrummet.  Även vid 

tillfällen när nedkasten har fungerat har soppåsar ställts bredvid på gatan (Adolfsson et al., 2019). 

Det tycker Tekniska verken är märkligt och frågar sig om folk hellre har skräpiga gator än betala 

den i deras ögon låga avfallsavgiften. Det går emot vad Rousta et al. (2017) säger om att 

ekonomiska incitament inte verkar vara så viktiga så länge det inte är för dyrt, vilket tyder på att 

det här inte gäller för alla. 
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Tekniska verken önskar att Sankt Kors och andra aktörer i Ebbepark planerar för tillräckligt stort 

utrymme för avfallshantering. Tekniska verken tog upp att platsbrist för både lagring av avfall och 

för transportfordon ofta är ett problem. I ett förtätningsprojekt som Ebbepark är vill aktörerna 

maximera nyttan per yta, vilket kan betyda att avfallshanteringen får mindre yta än Tekniska 

verken önskar.  

Avfallshantering. Glad (2019) tar upp brister i avfallshanteringen och anser att det största 

problemet är att vi konsumerar på ett sätt som gör att för stora mängder avfall genereras. Hon ser 

också att olika utbildningsnivåer och språk kan utgöra brister i avfallshanteringen. Glad (2019) tar 

också upp att kommunikation på olika nivåer ofta brister. Det kan vara inom hushållet, fastigheten 

eller stadsdelen eller mellan fastighetsägare och boende. Är målgruppen stor och varierad försvåras 

kommunikationen. Glad (2019) nämner också att design och utformning av avfallshantering i 

lägenheter ofta är missanpassad och att dagens avfallsmängd från hushållen inte får plats.  

Plast. Plast är ett materialslag som ofta tas upp. Hägglund (2019) tar upp plast- och matavfall som 

två kategorier som borde fokuseras extra på. Hon nämner även att plast samlas in och återvinns i 

för liten grad och att det produceras för många plastförpackningar som inte går att återvinna.  

Philipsson (2019) tar upp att den första april 2019 infördes differentierade avgifter på 

plastförpackningar som kan återvinnas och som inte kan återvinnas vilket Plastkretsen beslutat. 

De differentierade avgifterna har tillkommit för att ge producenterna ekonomiska incitament för 

att snabbare ställa om till återvinningsbara förpackningar (Philipsson, 2019). Det kommer dock 

inte finnas någon märkning som visar vilka plastförpackningar som går att återvinna och inte, utan 

det kommer fortsätta stå ”sorteras som plastförpackning” på alla plastförpackningar (Philipsson, 

2019). Philipsson (2019) anser att det viktiga är att konsumenterna i mycket högre grad källsorterar 

sina plastförpackningar.  

”Plast har, precis som metall och tidningar, ett alldeles för högt värde för att 

eldas upp. Det måste vi kommunicera bättre.” – Mattias Philipsson (2019) 

Idéer. Adolfsson et al. (2019) tog upp att det ofta finns företag som köper in produkter och de som 

producerar och skickar produkter nära varandra. De som köper in produkter betalar för att bli av 

med förpackningsmaterialet och de som producerar produkter betalar för att köpa in 

förpackningsmaterial. Det skulle kanske kunna samordnas på något sätt så att den enes avfall blir 

den andres tillgång (Adolfsson et al., 2019). Det blir en slags industriell symbios som innebär att 

en mindre mängd kartonger och förpackningsmaterial behövs och verksamheterna sparar pengar. 

Glad (2019) tror att bra förebilder kan vara ett bra sätt att informera och visualisera för att fokusera 

på de högsta stegen i avfallshierarkin. Förebilden eller ”kändisen” är en person som inte 

konsumerar så mycket och sprider sina konsumtionsmönster på sociala medier (Glad, 2019). Glad 

(2019) tror inte att det hjälper att ”miljöexperter” eller ”miljökommunikatörer” informerar och 

visualiserar.  

”Det måste vara sådana personer som når igenom bruset: En Greta Thunberg 

för avfall! Eller ett proffs inom idrotten! Eller en musikstjärna!” 

– Wiktoria Glad (2019) 
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Den här idéen stärks av Crociata, Agovino och Sacco (2016) som tar upp att socialt kapital är en 

viktig del i hur folk påverkar varandra. Socialt kapital beskrivs av Jin (2013) som ett komplext 

begrepp med flera dimensioner. Jin (2013) tar upp att begreppet inte har någon allmän definition, 

men att forskare oftast är överens om det består av fyra faktorer: social tillit, institutionell tillit, 

överensstämmelse med sociala normer och deltagande i sociala nätverk. 

6.4. Goda exempel till Ebbepark 

Runtomkring i Sverige och internationellt finns det många bra exempel på initiativ och lösningar 

för att återbruka, handla begagnat, dela på saker och tjänster samt reparera produkter. Att titta på 

vilka sådana initiativ som skulle kunna passa i Ebbepark är någonting vi tror skulle ha stor potential 

då enkätundersökningen visar att många skulle uppskatta att ha tillgång till sådana här funktioner 

och tjänster nära sitt hem. Även samarbeten mellan verksamheter eller mellan verksamheter och 

hushåll är något som skulle kunna studeras i Ebbepark.   

Att hitta ett sätt för kontor att samarbeta med resurser vore en bra lösning i Ebbepark. Att ha en 

gemensam portal för att byta kontorsmaterial, utrustning och möbler med andra kontor vore en bra 

lösning, likt återvinningsportalen för Ystad kommun. Det här skulle kunna vara en tjänst som 

Sankt Kors erbjuder på sin hemsida, möjligheten att annonsera de saker kontoret vill bli av med 

till andra Sankt Kors-kontor. I ett större perspektiv skulle en sådan portal kunna erbjudas både för 

verksamheter och boende i Ebbepark men då krävs det ett samarbete mellan många olika aktörer.  

När det gäller bostäderna i Ebbepark vore en bra lösning att erbjuda låneverksamheter för alla 

boende där det finns möjlighet att hyra eller låna till exempel verktyg, extra bord och stolar, 

symaskiner och så vidare. Detta skulle minska behovet av att äga produkter som endast används 

vid enstaka tillfällen. Detta minskar avfallet mycket under produkternas livscykel då tillverkning 

av sådana produkter leder till mycket avfall och de används väldigt sällan under sin livstid 

(exempelvis borrmaskin (Johansson, 2017)).  

Att starta second-hand-verksamheter och reparationsverksamheter är kanske inte en lämplig 

uppgift för bostadsbolagen som bygger Ebbepark, men däremot kan dessa bolag se till att det 

kommer affärsverksamheter som kan erbjuda dessa tjänster. Något som kommit fram i letandet 

efter goda exempel är att kommunen har en stor möjlighet i att inte enbart erbjuda tjänster eller 

funktioner som leder till delande, återbruk och reparation, men även samordna resurser inom 

kommunen och se till att tillgängliggöra och synliggöra andra aktörer som erbjuder själva 

tjänsterna eller aktiviteterna och på så vis ändra normen i kommunen. På så sätt kan 

fastighetsbolagen genom att göra medvetna val förbättra förutsättningarna för de boende och 

arbetande i Ebbepark att ha tillgång till sätt att avfallsminimera, återbruka och reparera.   
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Eftersom att många tycker att det är utbudet som begränsar deras 

möjlighet att minska avfall när de handlar eller att de inte vet hur 

de ska gå tillväga måste de här hindren överkommas för att 

beteendena ska kunna öka. Om det i Ebbepark skulle öppna 

affärer som möjliggjorde att handla utan förpackningar, handla 

second-hand och återbruka vore det ett bra sätt att förbättra 

förutsättningarna för människor att avfallsminimera. Det här 

skulle innebära att de strukturella inlåsningarna i 

avfallsgenererande vid shopping, som Whitmarsh, Capstick och 

Nash (2017) belyser, skulle minska. Här skulle inspiration från 

affärer som Gram i Malmö och Løs i Köpenhamn kunna tas.  

Ett exempel som skulle kunna fungera i Ebbepark är de gröna 

fotspåren till offentliga soptunnor i Danmark. Det här är ett 

exempel på hur nudging kan användas för att påverka människors 

beteende. Nedskräpning är inget som vår undersökning har 

studerat men enkätresultatet visade att många skulle uppskatta att 

kunna källsortera i offentliga soptunnor. Inspiration till hur en hållbar avfallshantering skulle 

kunna visualiseras och motivera människor i den offentliga miljön kan tas från fotspåren i 

Danmark. Att ta det steget längre skulle kunna vara att den offentliga miljön används för att 

informera och motivera människor som vistas i Ebbepark om en hållbar avfallshantering och 

konsumtion. Ett konstverk som informerar om miljöpåverkan från konsumtion eller avfall eller 

någon form av statistik vore ett roligt och intressant sätt att kommunicera med invånarna och 

dessutom ett bra sätt att få invånarna att diskutera problematiken vidare tillsammans.  

 

Bild 1. Løs, Köpenhamn, egentagen bild. 
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Bild 2. Fotspår fram till soptunna, Köpenhamn. Egentagen bild.  
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7. DISKUSSION 

 

 

En återkommande faktor är brist på utrymme för avfallshantering. Det rör sig om brist hemma och 

på kontoret för att sortera och lagra avfallet samt om brist i det offentliga utrymmet, där utrymmet 

för avfallslagring och avfallstransporter ibland blir för litet. En intressekonflikt mellan de som vill 

planera för täta städer utan trafik och de som arbetar för att hantera avfall märks och för att utforma 

en effektiv avfallshantering krävs kompromisser. Samtidigt måste avfallsmängderna minska i 

framtiden och att ge utrymme för avfall låser in samhället i en infrastruktur som förhoppningsvis 

kommer vara till stor del onödig i framtiden.  

En sopsug är ett effektivt sätt att transportera avfall till en gemensam uppsamlingsplats utan att det 

behövs någon fordonstransport (Boverket, 2017). Där kan även hämtningsfrekvenserna öka eller 

minska efter att förutsättningarna förändras utan att det här påverkar trängseln inne i stadsdelen. 

Ebbepark kommer att ha en sopsug för matavfall och restavfall. Däremot måste fortfarande avfall 

som ska materialåtervinnas hämtas med fordonstransporter inne i stadsdelen. En lösning på det här 

hade varit att bygga en sopsug som kunde hantera flera fraktioner och på så sätt minska behovet 

av miljöhus inne i området (Envac, 2019).  

Idag separeras hushållsavfall och verksamhetsavfall vilket gör att separata avfallsrum krävs. 

Uppdelningen hämmar utvecklingen av täta stadsdelar och städer eftersom separata rum gör att en 

avsevärt större yta krävs. Det hushållsliknande avfallet som uppstår i verksamheter kan dock enligt 

reglerna slängas tillsammans med hushållsavfallet. Utgående från de två företagsklustren, se Figur 

18 och Figur 19 består verksamhetsavfallet till störst del (ca 60 %) av hushållsliknande avfall. Den 

näst största delen av kontorens avfall är kontorspapper, för vilket de båda företagsklustren har en 

tjänst för både hyra av kärl och tömning. Skulle dessutom den wellpapp som köps in återcirkuleras 

inom området med ett sådant samarbete som nämns i Avsnitt Error! Reference source not found., 

är det endast drygt 10 % av avfallet som kvarstår. I Ebbepark kommer restavfall och matavfall 

(gröna påsen) slängas i sopnedkast till sopsugen. Om den kategori som i det ena klustret kallas för 

Tidningar och Papper i det andra klustret utgörs av just tidningar, kan den kategorin lämnas 

tillsammans med hushållens tidningar. Det gör att endast 1–4 % av avfallet återstår. Kanske behövs 

det inget avfallsrum för de 1–4 procenten utan eventuellt kan de transporteras till en 

återvinningscentral eller så kan antalet avfallsrum för verksamheter i stadsdelen minskas. Det är 

dock viktigt att den som hanterar avfallet vet vad som ska slängas var. Eftersom många kontor 

anlitar städfirmor som hanterar avfallet måste den personalen vara informerad och kunnig om vad 

som gäller. Enligt Whitmarsh, Haggar och Thomas (2018) och Cole och Fieselman (2013) är det 

också viktigt för källsorteringen att personalen på kontoret litar på att städfirman slänger materialet 

på rätt plats. 

Insamlingsplatsen av avfall är även det en plats som kräver utrymme och det har visat sig att det 

kan finnas en fördel i att inte ”gömma undan” denna plats. En avsides plats för insamling kan få 

folk att känna att ingen märker om de gör fel, vilket minskar den effekt social press kan ha på 
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människors beteende (Glad, 2018). Att placera insamlingen nära andra funktioner, som cykelställ 

eller på väg till en busstation har flera fördelar, bland annat att det innebär en ökad rörlighet av 

människor i närheten, vilket ökar den upplevda tryggheten, samt att människor kan lämna sitt 

avfall när de är på väg till någonting annat (Anderberg, 2019). I Ebbepark planeras det för miljöhus 

och sopnedkast mitt i kvarteren, vilket är positivt. Vi anser att miljöhusen bör designas med mycket 

insyn och med stora fönster, eventuellt glasväggar. Detta tror vi både kommer öka den upplevda 

tryggheten men även att de som slänger sitt avfall känner sig lite iakttagna från sina grannar och 

förbipasserande, vilket bör öka incitamenten för att sortera rätt och hålla ordning i rummet. 

Troligtvis kommer de här åtgärderna ha störst effekt på de som upplever att hindren och fördelarna 

med källsortering är låga, enligt verktygsmodellen för beteendeförändring av Schultz (2014) som 

visades i Figur 12. Vi tycker även att miljöhusen bör designas så att de passar in i omgivningen 

runtomkring och gärna med naturliga och/eller återvunna material, till exempel gröna tak. Då kan 

miljöhusen även bli ett sätt att kommunicera vikten av en hållbar konsumtion och avfallshantering, 

till exempel kan informationsskyltar eller displayer sättas upp i eller på husen.  

Att det är utrymmesbrist i bostäder och kontor är till stor del fastighetsföretagens ansvar. Vår 

enkätstudie visar att människor skulle uppskatta anpassade utrymmen för källsortering i sina hem 

och även på kontoret är utrymmesbrist ett hinder mot att källsortera mer. Ökad plats till avfall 

efterfrågas. Eftersom det är lagkrav på att källsortera avfall i Sverige går det att diskutera om det 

även borde vara en nationell standard att avsätta tillräckligt mycket plats för källsortering. Att 

reglera det här i Boverkets byggregler vore ett sätt att se till att det görs överallt.  

Samtidigt är det lätt för människor att ange att de skulle vilja ha större plats för avfall men i 

praktiken måste de kompromissa med utrymme för något annat. Smarta designlösningar och en 

ökad bekvämlighet för insamling skulle kunna underlätta för avfallshanteringen i hem och på 

arbetsplatser. Att öka bekvämligheten och göra det enklare är enligt de olika verktygen för 

beteendeförändringar av Schultz (2014) effektivt då hindren och fördelarna upplevs höga.  

En tydlig och trevlig avfallshantering tros kunna öka återvinningsgraden genom att fler gör rätt 

och oftare vill källsortera. För att underlätta för alla att källsortera tar Glad (2018) upp att bilder 

på sorteringskärlen kan vara ett bra sätt att undvika språkbarriärer. Att färgkoordinera avfallskärlen 

i hemmen och på kontoren med de i miljöhusen tros också underlätta och ge en helhetskänsla. 

Även ett spel liknande det från Trollhättan, se Avsnitt 2.6, skulle kunna bidra till helheten och öka 

igenkänningsfaktorn. Kanske kan ett sådant spel finnas i miljörummen för att locka barn till att 

källsortera och lära sig tidigt.  

7.1. Nackdelar med dagens avfallssystem 

Dagens system för avfallshantering leder ibland till förvirring och frustration, exempelvis är det 

vanligt att avfall sorteras i materialströmmar för att det är logiskt även om systemet inte är 

uppbyggt så. Två grundorsaker har identifierats som orsaker till att avfallssystemet kan upplevas 

krångligt: 

• Uppdelningen mellan hushållsavfall och verksamhetsavfall 

• Ansvarsfördelning mellan producenter, kommuner och verksamheter 

De båda orsakerna hör ihop på så sätt att det är lagstiftning som reglerar vilka aktörer som har 

ansvar för olika avfall. Uppdelningen mellan hushållsavfall och verksamhetsavfall är dock inte 

särskilt tydlig i lagstiftningen, vilket många aktörer efterfrågar (till exempel Svensk 
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Dagligvaruhandel, 2018). Ansvarsfördelningen (som innebär att kommuner har ansvar för 

hushållsavfall, producenterna har ansvar för visst avfall och verksamheterna har ansvar för sitt eget 

verksamhetsavfall) kan i vissa fall kännas ganska föråldrad. När utvecklingen går mot att avfall 

ses mer och mer som värdefulla resurser, kan lagstiftningen inte motarbeta lösningar och 

efterfrågan på resurserna som det innebär.   

Ett exempel på en lösning som begränsas av lagstiftningen är avfallsappen Tiptapp. Appen ger 

privatpersoner möjlighet att få sitt avfall hämtat av någon med bil som kör det till en 

återvinningscentral mot en kostnad, men stoppades av Stockholms stad på grund av att det enligt 

lagstiftningen endast är kommuner som får transportera avfall (Vargas Löfstedt, 2018; Avfall 

Sverige, 2019c). Appen gav dem som inte har tillgång till bil en möjlighet att transportera avfall 

till återvinningscentralen, något som annars är krångligt. Att det ska krävas tillgång till egen bil 

för att på ett smidigt sätt kunna lämna sitt avfall där det är menat är ohållbart. För att undvika en 

sådan inlåsning i Ebbepark bör det antingen finnas möjlighet att lämna avfall som ska till 

återvinningscentral någonstans i området, antingen i miljörummen (som då kanske måste göras 

större), via en portabel återvinningscentral, en tjänst som tillhandahålls av kommunen eller någon 

annan smart lösning. Det är inte önskvärt att folk som bor i Ebbepark upplever att de måste ha 

tillgång till bil för att bli av med sitt avfall.  

Uppdelningen mellan avfall som kommunen har ansvar för och avfall med producentansvar gör, 

som diskuterats innan, att avfall ska lämnas på olika ställen även fast de för individen kanske 

upplevs lika (till exempel plast ska lämnas på olika ställen beroende på om det är en förpackning 

eller en produkt). Många förstår inte att det är så här eller varför det är så, och därför har 

Naturvårdsverket (2009) studerat ett alternativt system. De menar att ett system där sortering 

istället sker i materialströmmar, istället för dagens system där förpackningar och produkter sorteras 

var för sig, skulle vara mer användarvänligt och att det därmed skulle öka förståelsen kring 

samhällsnyttan med systemet samt öka förtroendet för systemet. Dock ansåg de inte att miljönyttan 

skulle öka väsentligt. Ett sådant system skulle kanske dock kunna göra att även verksamhetsavfall 

kan lämnas in i samma system, eftersom det inte blir samma strikta uppdelning i avfall med 

producentansvar och avfall kommunen har ansvar för.  

Det här ligger dock på en högre nivå än vad Sankt Kors har ansvar för men faktum kvarstår att det 

finns hinder kring att invånarna har brist på kunskap om vad som ska sorteras, hur det ska sorteras 

och hur systemet fungerar, kategori tre av Jesson's (2009) fyra kategorier av hinder mot 

källsortering. Det är viktigt att bemöta detta hinder för om systemet blir för krångligt kommer 

många tappa motivationen att göra rätt och uppleva att det inte är någon idé att försöka sätta sig in 

i hur det fungerar. Troligtvis är det endast de allra mest motiverade personerna som kommer göra 

det. Att erbjuda information i form av bilder på insamlingskärl, erbjuda kärl till de boende och 

arbetande där bilderna och färgerna matchar de som finns på insamlingskärlen tror vi kommer 

underlätta. Det här bekräftas av Mont, Lehner och Heiskanen (2014) som menar att ett sätt att 

använda nudging för att påverka människors beteende är att förenkla framställandet av information 

och att tänka på att informationen ska anpassas på ett sätt att individen kan göra bättre val utan att 

behöva anstränga sig för mycket. Att även göra ändringar i den fysiska miljön kan bidra till att 

individer tar bättre beslut. Att ge utbildning och feedback kan enligt Schultz (2014) vara ett bra 

verktyg för att få igenom beteendeförändringar när beteendet upplevs ha höga fördelar och låga 

hinder. De som är motiverade att leva mer miljövänligt kanske upplever höga fördelar eftersom 

källsortering ger dem motivation och därför kan sådana verktyg fungera bra på dem.  
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Ett exempel där många gör fel är tomma värmeljushållare (Nohrstedt, 2014), vilka ska slängas i 

metallåtervinningen på en återvinningscentral och inte i förpacknings- och tidningsinsamlingen 

(FTI, 2019d). Dessutom ska de två delarna (vekens hållare och höljet) separeras eftersom det är 

två olika metaller (den ena magnetisk, den andra inte) och det annars blir fel i sorteringen. För att 

underlätta för människor, och för att alla ska slippa ha en bil och köra till återvinningscentralen, 

kan det finnas speciella kärl för värmeljushållare i miljörummen. Istället för att det ska finnas 

skriven information som förklarar varför det inte räknas som en förpackning kan bilder och ett 

eget kärl få folk att sortera ut dem utan att sätta sig in i varför det är så. Bilder på kärlet att de två 

delarna ska separeras kan också användas för att tydliggöra, det kan även finnas en förklarande 

text men den behöver inte läsas för att göra rätt utan endast om någon är intresserad av varför de 

ska göra så. Att ha ett sådant system, där användarna guidas till att göra rätt och att det finns 

tillgång till djupare information för de som har intresse, men att den informationen inte är 

nödvändig för att göra rätt, tror vi är en bra väg att gå. Som det är i dagens system är det endast de 

som har haft intresse att söka upp hur värmeljushållare ska sorteras som vet om detta och det finns 

många fler exempel på sådana produkter (hur sorteras till exempel en galge1?).  

7.2. En mer hållbar resursanvändning 

Hur bra vi än sorterar vårt avfall kommer vi inte komma närmare ett cirkulärt samhälle om det inte 

finns en efterfrågan på återvunnet material (Jensen, 2019). Marknaden styr vad som återvinns och 

används till nya produkter och antingen behöver våra produkter produceras av material som det 

idag finns en efterfrågan på senare i livscykeln eller så behöver efterfrågan på återvunnet material 

öka. Idag är jungfruligt material ofta billigare än återvunnet, vilket minskar efterfrågan på 

återvunnet material. Andra faktorer som minskar efterfrågan på återvunnet material är orena 

material, kompositer som inte enkelt går att separera till ursprungsmaterialen och gifter i 

materialen. Många material innehåller gifter men gällande återvunnet material är det extra svårt 

att veta vilka dessa ämnen är och hur mycket materialet innehåller.  

Plast är ett omdebatterat material som orsakar problem i naturen och innebär att koldioxid släpps 

ut vid förbränning. I Sverige återvinns plastförpackningar i mindre utsträckningen än 

pappersförpackningar, glas, metall och tidningar, 40 % jämfört med mellan 80-96 % (FTI, 2019e). 

Stora mängder plast har hittats i världshaven. Sverige är idag inte en stor bidragare till den marina 

plasten, men om Sverige minskar sin plastanvändning och hittar alternativ till plasten kan resten 

av världen inspireras och förändras.  

I Sverige förbränns stora mängder avfall och energin tas tillvara i form av värme och el. Genom 

förbränning av avfall utnyttjas förbrukade resurser, vilket är en lukrativ verksamhet eftersom 

avfallsföretagen både kan ta betalt för att behandla avfall och även för den el och värme de säljer. 

Även om energiåtervinning av avfall är en del i en cirkulär ekonomi, för att behandla det avfall 

som inte går att återanvända eller materialåtervinna, är dagens energiåtervinning av en stor mängd 

materialåtervinningsbara material inte cirkulärt.  

                                                 

1 Det beror på hur galgen införskaffades. Är det en galge som kommer med kläder köpta i affär är det en förpackning 

och ska sorteras i förpacknings- och tidningsinsamlingen men är det en galge du har köpt själv är det en produkt och 

ska lämnas in på en återvinningscentral. 
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Att motivera folk till att vilja källsortera och återvinna sitt avfall kan motverkas av att de flesta vet 

att deras avfall bidrar till att samhället får el och värme. Vet de dessutom om att det kostar mer att 

återvinna material än att förbränna det, som Hägglund (2019) tog upp, kanske de blir omotiverade 

att anstränga sig för att källsortera. Hur ska människor motiveras till att vilja använda återvunnet 

material? Det här kan tolkas som att människorna upplever höga hinder mot beteendet och låga 

fördelar. Enligt Schultz (2014) skulle då åtgärder som incitament och tävlingar vara effektivt för 

att få människor att ändå källsortera. Sveriges kommuner och deras bolag är stora beställare och 

utgör en stor roll i den frågan. Om kommunerna ställer krav på att de vill använda återvunnet 

material i så stor utsträckning som möjligt kan de påverka marknaden och avfallshanteringen. 

Dessutom kan de föregå som gott exempel för invånarna i kommunen.   

En del i cirkulär ekonomi som ofta nämns är tjänster. Om vi istället för att äga produkter hyr dem 

ger det producenterna större incitament till att göra hållbara produkter, eftersom de själva 

fortfarande äger dem och inte vill att de ska gå sönder. Tjänster verkar ha kommit längre för kontor 

än för bostäder, exempelvis hyrning av datorer, kopiering, kaffemaskin, blommor, avfallshantering 

(med kärl) och städning. Kanske beror det på att företagen ser större lönsamhet hos verksamheter 

eftersom det handlar om större mängder. Dock är det bara större mängder till en enskild kund. 

Skulle alla hushåll börja hyra exempelvis sina datorer handlar även det om stora mängder.  

7.3. Personlig feedback och vägledning 

En viktig del i teorin är att gå från masskommunikation till mer social marknadsföring där 

individen är i fokus och där individens hinder och förutsättningar tas hänsyn till (Jesson, 2009; 

Rousta et al., 2017). Att engagera människor genom ”en mot en”-kommunikation har visat sig ha 

stor effekt eftersom många har individuella hinder att ta sig över. Som verktygsmodellen enligt 

Schultz (2014) visar, behövs det olika åtgärder för att stimulera ett beteende beroende på hur höga 

hinder och fördelar människor upplever. Därför kan det vara bra att sätta in olika typer av åtgärder 

för att nå många människor. Enkätundersökningen kommer fram till att många skulle uppskatta 

personliga tips för att leva mer hållbart, både i hemmet och på kontoret. Samtidigt finns det en 

splittrad syn, där vissa till exempel är rädda för att känna sig övervakade och få sin personliga 

integritet kränkt. Eftersom Ebbepark inte kommer ha individuell vägning av avfall är det svårt att 

samla in statistik över hushållsavfallet och därmed ge personliga tips på hur avfallet kan minska. 

En lösning där individerna ändå kan få personlig feedback och tips, utan att känna sig övervakade, 

är att de själva får berätta hur de gör och vilka svårigheter de stöter på. En idé är någon slags 

hållbarhetsrådgivare, likt de energi- och klimatrådgivare som finns hos kommuner för 

privatpersoner eller som är vanligt i till exempel regionala nätverk för företag. Många sådana 

nätverk och rådgivning stannar idag vid att få ner energianvändningen, men att ha ett heltäckande 

hållbarhetstänk där bland annat konsumtion och avfallshantering ingår kan vara bra för både 

privatpersoner och företag. Det här är en tjänst som Sankt Kors skulle kunna erbjuda till boende 

och arbetande inom stadsdelen. Då skulle personligt anpassade tips efter hur det fungerar i just den 

stadsdelen enkelt kunna ges och kunskapen och samarbetet skulle växa efter tid. Förutom att 

bemöta individens hinder och förutsättningar kan det vara en idé att försöka belysa lokala aspekter 

för att engagera individen i viktiga problem, om budskapet kommer närmare individen är det 

enklare att relatera och bli engagerad än om problemet upplevs som ett globalt problem som kanske 

framförallt drabbar andra (O’Neill och Nicholson-Cole, 2009). Att budskap bygger på lokala 

förutsättningar är även en viktig del i den sociala marknadsföringen (Jesson, 2009). Ebbepark har 

haft en del föreläsningar och seminarier i form av Ebbetalks och samarbeten med universitetet. 
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Vissa av dem har handlat om utmaningar och lösningar i Ebbepark medan andra varit mer 

generella. Sådana forum är en bra möjlighet att nå ut med information och engagera omgivningen 

i lokala problem och åtgärder, för att även nå ut till många och engagera fler. Sådana tillfällen kan 

vara bra att använda för att nå ut med information om tjänster och funktioner som kommer finnas 

i Ebbepark, till exempel hyrnings-, delnings-, och reparationstjänster, vilket Avfall Sverige (2015) 

poängterar. 

7.4. Konsumenternas möjlighet att göra val 

Majoriteten av respondenterna upplever att ett hinder mot att handla förpackningar som är lättare 

att återvinna är att det är svårt att veta förpackningarnas återvinningsbarhet. Enligt Philipsson 

(2019) kommer inte plastförpackningar som går eller inte går att återvinna särskiljas med en 

märkning, utan det kommer stå ”sorteras som plastförpackning” på alla plastförpackningar. Att 

den differentierade prissättningen försöker få producenterna att ställa om till återvinningsbara 

material är ett uppströmsarbete vilket både Lindfors et al. (2010) och Robèrt et al. (2007) anser är 

viktigt för att avfallshanteringen ska utvecklas mer hållbart. Dock skulle en eventuell märkning på 

de förpackningar som inte kan återvinnas påverka konsumenterna och att de väljer bort de 

förpackningarna (och tillhörande produkter) kan i sin tur påverka producenterna från ännu ett håll. 

Att kombinera styrmedel som riktar sig mot producenterna med strategier för att få konsumenter 

att ändra sitt beteende är något som Mont, Lehner och Heiskanen (2014) tar upp är viktigt. Det kan 

eventuellt finnas en risk att produkter med förpackningar som blir dyrare (de som inte går att 

återvinna) upplevs som mer exklusiva än billigare liknande produkter, vilket eventuellt kan få 

konsumenter att välja en produkt med icke återvinningsbar förpackning framför en med 

återvinningsbar förpackning. Enligt olika studier skulle det vara mest effektivt att märka de 

förpackningar som inte går att återvinna med en negativ märkning. Resultatet från Ajzen och 

Fishbeins (1980) undersökning, se Avsnitt 4.3.1 och Tabell 1, visar att den negativa övertygelsen 

hade störst påverkan och enligt Grankvist, Dahlstrand och Biel (2004), se Avsnitt 4.6, påverkas 

både personer med stort och medelstort miljöintresse av negativa märkningar till skillnad från 

positiva märkningar som endast påverkar personer med stort miljöintresse. Ett hinder för negativa 

märkningar är att företagen inte själva kommer ansöka, bevisa att de uppnår kraven och betala, 

som med positiva märkningar, utan en negativ märkning skulle innebära kontroller av företag 

vilket kräver ett stort arbete. Grankvist, Dahlstrand och Biel (2004) föreslår ett system med tre 

sorters märkningar, en positiv, en neutral och en negativ, vilket de tror skulle påverka både 

konsumenter och producenter. De tar upp exempel som Världsnaturfondens fiskguide med grönt, 

gult och rött ljus och EU:s energimärkning från grönt A till rött G beroende på hur energieffektiv 

produkten är. Eventuellt kan en liknande märkning vara intressant för förpackningar och produkter 

med avseende på det använda materialets miljöpåverkan genom livscykeln.  

Plast har nämnts som ett material vars användning borde minimeras, men vilka möjligheter har 

konsumenter? Whitmarsh, Capstick och Nash (2017) tar upp att strukturella förutsättningar låser 

in folk i en konsumtionsrik livsstil. Användningen av plast har blivit något av en strukturell 

inlåsning. Ett exempel på en produkt som är, enligt vår vetskap, omöjlig att köpa utan att också 

köpa plast är toalettpapper, en produkt som troligtvis hela svenska folket använder varje dag, och 

som kommer med en plastförpackning. 
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7.5. Livsstilsförändringar 

Enligt teorin om planerat beteende kan beteenden ändras genom att förändra attityderna till 

beteendet, sociala normer kring beteendet eller den upplevda kontrollen att utföra beteendet. Hur 

starkt de tre olika faktorerna bidrar till beteendeförändringar skiljer sig från individ till individ, 

vilket ytterligare visar på vikten av individanpassade strategier. Att både individuella faktorer och 

yttre förutsättningar påverkar beteenden stärks av Whitmarsh, Haggar och Thomas (2018). 

Resultatet i enkätundersökningen tyder på att attityden till källsortering generellt är mer positiv än 

attityden till avfallsförebyggande. De sociala normerna är även starkare när det gäller källsortering 

än när det gäller att minska sin konsumtion. Möjligheten att källsortera upplevs även bättre än 

möjligheten att konsumera mindre. Det här tyder på att det finns ett större fokus och större 

acceptans att källsortera än att göra avfallsförebyggande åtgärder, vilket har konstaterats av till 

exempel Tonglet, Phillips och Bates (2004).  

Det här kan bero på att människor är mer benägna att fortsätta leva som de gör men anstränga sig 

lite extra för att lägga avfallet i en annan soppåse och kanske gå lite längre till insamlingen, men 

de är inte beredda att förändra sin livsstil genom att konsumera mindre eller på andra sätt. Att ha 

möjlighet att källsortera kan leda till att man slänger mer och inte tänker efter lika mycket kring 

den onödiga konsumtionen eftersom ”en gör nytta som källsorterar det här” (Linder, Lindahl och 

Borgström, 2018). Det här kan delvis förklaras med brist på förutsättningar, att folk inte vet hur de 

ska gå tillväga och att de är inlåsta i ett samhälle med mycket förpackningar och ”slit och släng”-

produkter. Detta kan dock endast förklara en del av problemet.  

Samtidigt menar Quested et al. (2013) att det är svårt att applicera modeller som endast studerar 

ett beteende (till exempel teorin om planerat beteende (Ajzen och Fishbein, 1980; Quested et al., 

2013) och social marknadsföring (Schultz, 2014)) på avfallsgenerering som beror av flera olika 

beteenden. Här nämns matavfall som beror på ett komplext samband av olika beteenden som 

planering, shopping och vanor (Quested et al., 2013). Teorierna måste då appliceras på ett av de 

specifika beteenden, till exempel planering. Det är lättare att applicera dem på källsortering då 

utfallet endast beror på ett beteende, var slängs förpackningen? Samtidigt borde det här komplexa 

sambandet gälla för många av de beteenden där avfallgenereringen ska ske vid inhandlingen, 

eftersom det då är skillnad i tid från att produkten köps in till att den blir avfall. Det kan då vara 

svårt för konsumenten att inse att shoppingen är det beteende som skapar avfallet långt senare. 

Kopplingen mellan konsumtion och miljö och konsumtion och avfall måste öka. Resultatet visar 

att de allra flesta källsorterar för att det är bra för miljön och den här samsynen måste även gälla 

för konsumtion, det måste bli en generell norm att konsumera mindre för att leva mer hållbart.  

Det är osäkert vilket genomslag till exempel en förpackningsfri mataffär skulle kunna ha. Mycket 

tyder på att det börjar bli en trend att undvika onödiga förpackningar och att många ser det som en 

del i sin identitet att leva hållbart. Samtidigt är det oklart vilka korrelationer olika miljövänliga 

beteenden har, att en person handlar förpackningsfritt behöver inte betyda att den även konsumerar 

mindre enligt Whitmarsh, Capstick och Nash (2017), som även menar att det är få som har en 

alltigenom grön livsstil och att mycket beror på vilken kontext beteenden sker i. Att skapa en 

övertygelse att vilja leva hållbart hos individer är inte en lätt uppgift, och vems ansvar är det? Sankt 

Kors skulle kanske inte kunna göra så mycket mer än att erbjuda förutsättningarna och informera 

de boende och arbetande.  
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Whitmarsh, Capstick och Nash (2017) argumenterar för att incitament och social press endast kan 

få igenom en tillfällig förändring, ska bestående förändringar skapas måste de bygga på inre 

motivation och att vilja göra beteendet för beteendets egen skull. Med detta i åtanke kan det vara 

bra att visa människor de positiva mervärdena av minskad konsumtion, till exempel forskningen 

som visar att minskad konsumtion kan leda till ökat psykologiskt välbefinnande (Whitmarsh, 

Capstick och Nash, 2017). Att nå ut med sådan information kanske dock endast påverkar de som 

redan är engagerade. Att få människor som vill förändra sig att bry sig kan vara enkelt, men hur 

engageras människor som inte har något intresse av att förändra sig och inte bryr sig om 

problemen?  

Jesson (2009) tar upp den fjärde kategorin hinder: attityder och förståelse, det vill säga de som inte 

förstår miljövinsten eller inte får personlig motivation genom beteendena. Hon menar dock att det 

kan finnas en större miljövinst i att få dem som redan är engagerade i beteendet (till exempel 

källsortering) att göra det i större utsträckning (källsortera mer) än att försöka engagera de som 

idag inte bryr sig. Därför kan det vara effektivare att rikta åtgärder mot och försöka förenkla för 

dem som redan har ett intresse än att få med sig alla eftersläntrare.   

Att fokusera åtgärder till Ebbepark kan få stor genomslagseffekt på hela Linköping. Småskaliga 

åtgärder som genomförs i Ebbepark kan aggregeras till högre nivåer. Stadsdelens förtätning och 

mångfald gör att många människor från olika bakgrunder möts, och det är en blandad grupp som 

kommer bo och arbeta i Ebbepark. Att rikta åtgärder som bygger på psykologiska och 

beteendeekonomiska insikter till sådana stadsdelar kan ha stor effekt, menar Linder, Lindahl och 

Borgström (2018).  
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8. SLUTSATS 

 

 

I den här rapporten har vi visat att det är viktigt att fokusera på att minska konsumtionen och att 

källsortera avfall bättre för att utveckla avfallshanteringen mer hållbart. Det bör läggas mer fokus 

på att minska plastanvändningen och materialåtervinna plast i högre grad eftersom det är det 

material som, bland de vanligast förekommande avfallsslagen från bostäder och kontor, har störst 

klimat- och miljöpåverkan, samt att det är ett av de material som materialåtervinns i lägst grad 

idag. Vi ser en utveckling mot att gå ifrån plast och onödiga förpackningar men vi anser att 

förutsättningarna i samhället behöver utvecklas för att människor ska ha möjlighet att undvika 

plast. I rapporten har vi visat på en tendens att vilja handla miljömärkta och återvinningsbara 

produkter i större utsträckning men ett mindre engagemang att faktiskt minska sin konsumtion. 

Det här är två olika beteenden som behöver bemötas med olika strategier. För att gå mot ett mer 

hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi behöver resursanvändningen minskas och förändras. 

Något som anses viktigt är att förändringar i beteende sker utifrån människors egen motivation, 

inte genom yttre påtryckningar, då förändringen annars riskerar bli kortvarig. Därför anser vi det 

vara effektivare att arbeta med attitydförändringar och att ge människor förutsättningar som 

underlättar, istället för tvingande åtgärder. Att källsortering är utbrett beror delvis på en samsyn 

att det är bra för miljön och därför blir människor motiverade till att göra det. Liknande samsyn 

måste skapas kring avfallsförebyggande åtgärder. Utbildning i frågorna har visat sig öka 

engagemanget, likaså att det blir en social norm. Därför skulle det vara bra att få människor som 

influerar andra i samhället att promota en mer hållbar livsstil, exempelvis en Greta Thunberg för 

avfall och konsumtion. I en nybyggd stadsdel som Ebbepark bör det finnas affärer som möjliggör 

en förpackningsfri tillvaro, återbruk, delning av tjänster samt möjligheter till reparation. Vi anser 

att det behöver studeras vidare hur beteendet att minska sin konsumtion bäst kan uppmuntras. 

Samtidigt som det är viktigt att det finns tydlig information och att individerna har rätt kunskap 

för att kunna göra rätt har vi i rapporten visat att information inte alltid räcker utan det måste även 

vara lätt att göra rätt. Vi anser att det vore fördelaktigt att utforma strategier som bygger på 

människors upplevda hinder och fördelar och utifrån deras förutsättningar utforma information 

och kommunikation som på ett tydligt och enkelt sätt knuffar dem i rätt riktigt. Strategier som 

underlättar för människor att göra rätt utan att de själva behöver lägga ner mycket tankeverksamhet 

kan underlätta. Genom att använda färger och bilder kan ett enkelt system skapas och att koppla 

ihop beteenden med lokala problem och förutsättningar motiverar till handling.  

Social kontakt i systemet är viktigt, dels för att den sociala normen ska påverka, dels för att öka 

tryggheten. Vi anser att ett system för källsortering bör utformas genom att placera 

insamlingsplatser väl synliga, gärna med glasväggar och på ställen med mycket rörelse. 

Avfallshanteringen bör inte gömmas undan utan integreras i staden för att den ska få en naturlig 

plats i vardagen. Samtidigt finns brist på plats, extra tydligt framträdande i förtätningsprojekt. För 

att lösa det här anser vi att samarbeten mellan verksamheter bör utvecklas. Tjänster för att hantera 

kontorens avfall kan leda till att det blir mindre avfall kvar som kräver lagring samt att avfallet ses 
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mer som en resurs av värde. I hushåll anser vi att det i planeringsstadiet och byggandet av bostäder 

bör planeras för utrymmen för avfall och att detta är något som bostadsbolagen ska erbjuda sina 

boende. Samtidigt visar vi på vikten av att flödet av resurser saktas ner i staden, för att minska 

transport- och utrymmesbehov. Det här kan lösas genom att utveckla tjänster för delning, hyrning, 

återbruk och reparationer.  

Det har visats att många idag sorterar i materialströmmar, trots att systemet inte är uppbyggt på 

det sättet, och att avfall som bör sorteras hamnar i restavfallet. Dagens avfallssystem är inte särskilt 

användarvänligt och ansvarsuppdelningen av avfall är ologisk och definitionen av 

verksamhetsavfall är bristande. Vi tror att användarvänligheten skulle öka om allt avfall, oavsett 

om det är en förpackning eller inte, eller om det är en privatperson eller en verksamhet som gett 

upphov till det, slängdes på samma plats. En sådan lösning tros öka källsorteringen och gynna täta 

stadsdelar där plats är en viktig faktor. Vi anser att lagstiftningen bör ses över och uppdateras för 

att passa utvecklingsbehovet. Vi har visat på hur lagstiftningen ställer till problem, dels genom att 

vara otydlig, dels genom att stoppa cirkulära lösningar, som till exempel Tiptapp. Vidare forskning 

behöver studera hur lagstiftningen kan utformas för att gynna en hållbar utveckling. Samtidigt bör 

vidare studier undersöka hur ekonomiska faktorer påverkar människors beteende när det gäller 

avfallshantering. Forskning har visat att de inte är särskilt viktiga men erfarenheter från intervjuade 

personer visar på att det här inte alltid stämmer. 

Författarna till denna studie anser att då nya stadsdelar med blandad bebyggelse projekteras bör 

följande åtgärder beaktas för att bidra till ett bättre avfallssystem, minskning av avfall, och bättre 

sopsorteringsmöjligheter: 

• Bygg miljöhusen (och andra byggnader) i återvunnet material och informera om det – för 

att kommunicera vikten av återvinning och även för att öka efterfrågan på återvunnet 

material. 

• Om, av någon anledning, alla material inte kan sorteras – satsa på plast, papper och metall 

– exempelvis på grund av små miljörum eller källsorteringsmöjlighet utomhus 

• Inför återbruksrum i varje kvarter 

• Erbjud lokal till en förpackningsfri mataffär 

• Inför reparation- och delningstjänster. Till exempel ett rum för uthyrning eller delning av 

verktyg och liknande ”sällanvaror” i varje kvarter.  

• I miljörummen: 

o ha en behållare för värmeljus 

o ha bilder tillsammans med text på varje fraktion som ska sorteras 

o ha insamling för grovavfall och farligt avfall 

• Utse en ansvarig för avfall- och konsumtionsfrågor på varje kontor och avsätta tid till detta 

• Bygg utrymmen i köken med kärl anpassade till utrymmet där alla källsorteringsmaterial 

kan förvaras. Färgkoordinera kärlen med de stora behållarna i miljörummen. 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

I den här guiden skriver vi vilka teman och ämnesområden vi vill ta upp i intervjuerna med företag 

inom avfallsbranschen. Frågorna behöver inte ställas i någon viss ordning och vi kan komplettera 

med frågor som har kommit fram i tidigare intervjuer.   

 

Inledande frågor  

• Vilken roll har du på företaget?  

  

• Hur arbetar ni med information och visualisering för att utveckla avfallshanteringen mer 

hållbart?  

  

Avfallsminimering och återanvändning  

• Hur anser du att det skulle kunna gå att få konsumenter att börja tänka mer på att minimera 

sitt avfall?   

  

o Vilka hinder mot den här utvecklingen ser du idag?  

  

• Hur tror du att visualisering och information kan användas för att öka 

avfallsminimeringen?  

  

• Vad kan konsumenter göra för att påverka materialbranschen och avfallsbranschen att bli 

mer hållbar?  

  

Återvinning  

• Vilka utmaningar ställs ni inför vid arbetet med återvinning som konsumenterna skulle 

kunna förebygga?  

  

• Hur tycker ni det här ska förbättras?   

  

• Hur tror du att visualisering och information kan användas för att förbättra detta?  

  

Utforma en stadsdel  

• Vilka faktorer är enligt dig de viktigaste att ta hänsyn till när en helt ny stadsdel utformas 

för att få en så hållbar avfallshantering som möjligt?  

  

Miljöpåverkan  

• Vilka typer av avfall bidrar mest till miljöproblem?  

  

o På vilket sätt?  
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• Vilka avfallsflöden anser ni vore bäst att fokusera på för att minska miljöpåverkan på ett 

så effektivt sätt som möjligt?  

  

Avslutning  

• Är det någonting du skulle vilja tillägga som du tycker att vi har missat?  

  

Vi skickar det vi kommer använda i rapporten för godkännande. Tack för att du tog dig tid!  
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BILAGA 2 - ENKÄT KONTOR OCH HUSHÅLL 
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Om ”Ja” eller ”Till viss del” 
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Om ”Nej” 
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Båda delarna går sedan vidare till följande avsnitt 
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Om ”inte i lägenhet” 
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Om ”i hyreslägenhet” eller ”i bostadsrättslägenhet” 
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BILAGA 3 - ENKÄTRESULTAT 

Svarsfrekvens 

Tabell 7. Uträkning av högsta och lägsta svarsfrekvens. Den lägsta svarsfrekvensen baseras på antal personer som är känt har 

mottagit och antal respondenter. Den högsta svarsfrekvensen baseras på antal personer som har fått och skulle kunna fått enkäten 

och antal respondenter.  

*Antal nycklar som finns tillgängliga till Sankt Kors lokaler.  

Enkäten har skickats till Antal Enkäten har och kan ha skickats till Antal 

Kontaktpersoner 191 Till och via kontaktpersoner 2020* 

Kluster 1 145 Kluster 1 145 

Kluster 2 62 Kluster 2 62 

Annat kontor 150 Annat kontor 150 

Totalt 548 Totalt 2377 

Antal respondenter 134 Antal respondenter 134 

Svarsfrekvens högsta möjliga 24% Svarsfrekvens lägsta möjliga 6% 

 

𝑆𝑣𝑎𝑟𝑠𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑖𝑡 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑛 ℎ𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑖𝑡 𝑒𝑛𝑘ä𝑡𝑒𝑛
 

Bakgrundsfakta om respondenterna 

Som syns i Figur 48 är 52 % av respondenterna män, 46 % är kvinnor och 2 % ville inte ange sitt 

kön.  
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Figur 48. Vilket kön respondenterna identifierar sig med.  

 

Figur 49. Respondenternas ålder. 
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Figur 50. Respondenternas senast avslutade eller påbörjade utbildning. 

 

Figur 51. Hur många personer som arbetar på respondenternas kontor. 
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Figur 52. Hur stor andel som har möjlighet, viss möjlighet eller ingen möjlighet att källsortera på kontoret. 

Resultat från de 131 respondenterna som har möjlighet eller viss möjlighet att 

källsortera på kontoret 

 

Figur 53. Andel av respondenterna, med möjlighet eller viss möjlighet att källsortera på kontoret, som instämmer med påståendet 

att de källsorterar på sitt kontor. 
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Figur 54. Vad respondenterna tycker är viktigt för kontorets källsorteringssystem. 

”Att källsortera avfall på kontoret är...” 

 

Figur 55. Attityder till källsortering på kontoret. 
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Figur 56. Hinder mot källsortering på kontoret. 

 

Figur 57. Hur väl de som har möjlighet/viss möjlighet att källsortera på kontoret instämmer med påståendet att kollegorna tycker 

att de ska källsortera på kontoret. 
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Resultatet från de tre respondenterna som inte har möjlighet att sortera på kontoret 

 

Figur 58. Andel av respondenterna, utan möjlighet att källsortera på kontoret, som instämmer med påståendet att de hade 

källsorterat på sitt kontor om de haft möjlighet. 

 

Figur 59. Vad respondenterna tycker är viktigt för kontorets källsorteringssystem. 
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"Om jag hade möjlighet att sortera på kontoret hade jag upplevt det som" 

 

 

Figur 60. Attityder till källsortering på kontoret. 

 

Figur 61. Hinder mot källsortering på kontoret. 
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Figur 62. Hur väl de som inte har möjlighet att källsortera på kontoret instämmer med påståendet att kollegorna tycker att de ska 

källsortera på kontoret. 

Resultat från kontorsdelen om kommunikation och visualisering 

 

Figur 63. Hur väl påståendet om att det är enkelt att få tag på information om hur kontorsavfallet ska sorteras stämmer. 
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Figur 64. Var respondenterna tycker att det är viktigt att information om hur avfall ska sorteras finns.  

 

Figur 65. Vilken information respondenterna skulle uppskatta på kontoret. 
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Figur 66. Hur de svarande vill att kontorets avfallsstatistik ska kommuniceras till dem. 

 

Figur 67. Vilket avfallsslag respondenterna tror har störst miljöpåverkan per år i Sverige. 
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Resultat från kontorsdelen om avfallsminimering och återanvändning 

 

Figur 68. Hur väl påståendet att kontoret arbetar med att minska konsumtionen och förebygga avfall stämmer in. 

 

Figur 69. Hur stor andel som tycker att kontoret borde arbeta mer med att minska konsumtionen och förebygga avfall. 

8%

32%

37%

15%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 Stämmer inte
alls

2 3 4 Stämmer helt Vet ej

"På kontoret arbetar vi med att minska konsumtionen 
och förebygga avfall"

8%
11%

48%

34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 stämmer inte alls 2 3 4 stämmer helt

"Jag tycker att vi på kontoret borde arbeta mer med 
att minska konsumtionen och förebygga avfall"



136 

 

 

Figur 70. Vilka hinder de svarande upplever mot att minska kontorets konsumtion. 

 

Figur 71. Vilka hinder de svarande upplever mot att arbeta med avfallsförebyggning på kontoret. 
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Figur 72. Hur stor andel av respondenterna som vill att kontoret köper mer miljövänliga och återvinningsbara produkter. 

 

Figur 73. Upplevda hinder mot att köpa mer miljövänliga och återvinningsbara produkter på kontoret. 
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Figur 74. Andel som anser att bra möjligheter till reparationer minskar kontorets konsumtion. 

 

Figur 75. Hur väl de svarande instämmer att mål om avfallsminimering och källsortering skulle förbättra kontorets 

avfallshantering. 
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Bakgrundsfakta om hushållen 

 

Figur 76. Hur stor andel av de svarande som bor i hyres- respektive bostadsrättslägenhet. 

 

Figur 77. Vilken typ av insamling respondenterna använder sig av. Respondenterna valde alla alternativ som de använder sig av. 
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Resultat om källsortering från de 49 respondenterna som bor i lägenhet 

 

Figur 78. Hur väl respondenterna tycker påstående att de källsorterar sitt avfall i hemmet stämmer. 

 

Figur 79. Var respondenterna uppger att de helst sorterar sitt avfall. 
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Figur 80. Hur stor andel som skulle uppskatta att det ingick anpassade källsorteringskärl i deras boende. 

 

Figur 81. Respondenternas viktigaste topp 3 när det gäller sorteringen i hemmet. 
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Figur 82. Varför respondenterna källsorterar. 

 

Figur 83. Upplevda hinder mot källsortering. 
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Figur 84. Hur väl respondenterna instämmer att personer som står dem nära tycker att de ska källsortera sitt avfall. 

 

Figur 85. Viktiga faktorer när det gäller insamlingen av källsorterade förpackningar och tidningar. 
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Figur 86. Hur stor andel som skulle uppskatta att det gick att lämna grovavfall och farligt avfall på samma ställe som där de 

lämnar källsorterat material. 

 

Figur 87. Hur stor andel som skulle uppskatta att det gick att källsortera i offentliga soptunnor 
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Resultat från hushållsdelen om kommunikation och visualisering 

 

Figur 88. Hur stor andel som tycker det är lätt att få tag på information kring hur deras avfall ska sorteras. 

 

Figur 89. Vilken typ av information respondenterna skulle uppskatta. 
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Figur 90. Hur stor andel som skulle vilja ha möjlighet att kommunicera med någon som arbetar med avfallssystemet för att till 

exempel anmäla om fulla soptunnor eller skräpiga miljörum. 

 

Figur 91. På det här sättet kommunicerar respondenterna helst med en person som arbetar inom avfallssystemet. 
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Resultat från hushållsdelen om avfallsminimering och återanvändning 

 

Figur 92. Hur stor andel som anger att de vill minska sin konsumtion, handla miljövänligare och lättare återvinningsbara 

produkter samt som gör val som minimerar mängden avfall när de handlar. 

 

Figur 93. Vilka hinder respondenterna upplever för att förebygga avfall vid handling 
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Figur 94. Vilka hinder som upplevs för att handla mer miljövänliga och återvinningsbara produkter. 

 

Figur 95. Vilka hinder som upplevs mot att minska sin konsumtion. 
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Figur 96. Hur stor andel som håller med om att bra möjligheter att reparera saker skulle minska deras konsumtion. 

 

Figur 97. Vilka typer av tjänster/verksamheter de svarande skulle uppskatta att ha tillgång till i sitt bostadsområde. 
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Resultat från hushållsdelen om information 

 

Figur 98. Vad respondenterna tycker om kampanjer och informationsspridning som uppmanar till köp av miljövänligare 

produkter och minskad konsumtion. 

 

Figur 99. Hur stor andel av respondenterna som håller med påståendet att om de ska ta till sig budskap om konsumtion och 

avfall måste informationen komma från aktörer som de har stort förtroende för. 
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