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Förord  
 
Till grund för denna uppsats ligger ett uppdrag från Linköpings universitet, LiU, och 
Landstinget i Östergötland, LiÖ. Dessa två organisationer samarbetar inom speciella 
områden då vissa av universitetets utbildningar är förlagda till sjukhusen, främst då 
Universitetssjukhuset i Linköping, (US). Uppdraget vi fick berör organisationernas 
miljöarbete och i synnerhet deras avfallshantering. LiU arbetar i dagsläget för fullt med 
att utforma ett källsorteringssystem, medan LiÖ förbättrar det befintliga systemet. Men 
för att systemet skall fungera fullt ut behövs även personalens engagemang. Det är här vi 
kommer in i bilden. Vårt huvuduppdrag blev att utforma en broschyr som var tänkt att 
motivera personalen på LiU och LiÖ att börja eller bli bättre på att källsortera sitt avfall. 
För att veta vilken typ av information och för att få en uppfattning av hur broschyren bör 
utformas, så att personalen skall ta till sig informationen på bästa sätt och engagera sig i 
källsorteringen på respektive arbetsplats, gjordes en enkätundersökning av personalens 
egna uppfattningar och attityder om källsortering. Undersökningen resulterade i denna 
uppsats och broschyr. Enkäten och broschyren ligger som bilagor i denna uppsats (bilaga 
1 och 2).  
 
Vi vill först och främst tacka varandra för stöd och uppmuntran under  
C-uppsatsskrivandet, våren 2008 vid Campus Norrköping. Vi vill även tacka vår 
handledare Teresia Svensson som har gett oss stöd och kommit med kreativa 
kommentarer. Vi vill även rikta ett tack till Anders Carlsson, miljösamordnare på 
Linköpings universitet, samt Britt-Marie Jaensson och Anna Hovbäck Angeland, 
miljösamordnare på Landstinget i Östergötland, som gav oss förtroendet att hjälpa till 
med utformningen av deras källsorteringsbroschyr. Vi vill även tacka de som ställde upp 
och besvarade frågorna i enkäten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Innehåll 

SAMMANFATTNING................................................................................................................................. 4 

INLEDNING................................................................................................................................................. 5 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR..................................................................................................... 5 

BAKGRUND................................................................................................................................................. 6 

HISTORIK.................................................................................................................................................... 6 
AVFALLSHANTERING IDAG ......................................................................................................................... 6 
FÖRDELAR MED KÄLLSORTERING ............................................................................................................... 7 
KOMMUN- OCH PRODUCENTANSVAR.......................................................................................................... 7 
FAKTORER SOM PÅVERKAR KÄLLSORTERING ............................................................................................. 8 

METOD OCH MATERIAL. ......................................................................................................................11 

KORT VERKSAMHETSPRESENTATION AV DE ARBETSPLATSER DÄR STUDIEN ÄGDE RUM ............................11 
ENKÄTENS UTFORMNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT................................................................................12 
URVAL.......................................................................................................................................................13 
VAL AV METOD .........................................................................................................................................13 
SAMMANSTÄLLNING .................................................................................................................................14 
METODREFLEKTION ..................................................................................................................................14 

RESULTAT OCH DISKUSSION..............................................................................................................14 

BAKGRUNDSFAKTORER. FRÅGA 1 - 5........................................................................................................15 
ÄR KÄLLSORTERING VIKTIGT? FRÅGA 6....................................................................................................17 
KÄLLSORTERING: HEMMA OCH PÅ ARBETSPLATSEN? FRÅGA 7 – 10. ........................................................17 
VET DU HUR MAN SORTERAR HEMMA (VAD SKA LIGGA VAR)? FRÅGA 11..................................................19 
VET DU HUR MAN SORTERAR PÅ JOBBET (VAD SKA LIGGA VAR)? FRÅGA 12. ............................................20 
FINNS TILLRÄCKLIG INFORMATION OM HUR DU SKALL SORTERA HEMMA? FRÅGA 13. ..............................20 
FINNS TILLRÄCKLIG INFORMATION OM HUR DU SKALL SORTERA PÅ JOBBET? FRÅGA 14...........................21 
VAD ÄR AVGÖRANDE FÖR ATT DU SKALL SORTERA? ATT BÖRJA ELLER BLI BÄTTRE PÅ ATT SORTERA.  
FRÅGA 15. .................................................................................................................................................21 
OM DU SKULLE FÅ EN BROSCHYR OM KÄLLSORTERING, HUR SKULLE DEN VARA RIKTAD OCH UTFORMAD 
FÖR ATT MOTIVERA DIG TILL ATT SORTERA DINA SOPOR, HEMMA OCH PÅ JOBBET? FRÅGA 16..................23 
BONUSKOMMENTARER:.............................................................................................................................25 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION .....................................................................................................26 

SLUTSATSER.............................................................................................................................................27 

REFERENSER ............................................................................................................................................28 

BILAGOR ....................................................................................................................................................31 

BILAGA 1: ENKÄT .....................................................................................................................................31 
BILAGA 2: BROSCHYR ...............................................................................................................................34 

 

 

 

 
 



 4

Sammanfattning 
Vi lever i en tid med pågående klimatförändringar och med reducerade tillgångar av 
naturresurser. En ökad källsortering kan bidra till en minskning av problemen, genom att 
vi återgår till ett mer kretsloppsanpassat samhälle. För att öka källsorteringen kan det 
krävas vissa attityd- och beteendeförändringar. Genom en enkätstudie med slumpmässigt 
urval av personal på Landstinget i Östergötland och Linköpings universitet, undersöktes 
deras nuvarande attityder och beteende gentemot källsortering. Resultaten visar att trots 
att majoriteten tycker att källsortering är viktigt, källsorterar de ändå inte i tillräcklig 
utsträckning i enlighet med Miljöbalken och EU: s avfallshierarki. En förbättrad 
tillgänglighet till sorteringsenheter, en lättfattlig och rätt vinklad information tillsammans 
med en ökad kunskap kan, enligt respondenterna, leda till en ökad källsortering,   
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Inledning 
Miljöpåverkan av resursanvändning är idag ett stort problem, både när det gäller 
råvaruutvinning och avfallshantering. Ökad konsumtion har lett till både ökad energi- och 
materialanvändning. Den totala råvaruanvändningen beräknas öka med mellan 20-40 
procent till år 2030 om inget görs (Naturvårdsverket, 2004). Ett sätt att använda 
resurserna bättre är att öka återvinningen, men då krävs det en viss förändring av 
attityder, beteende och vanor. För att få till denna förändring måste man veta hur det i 
dagsläget ser ut, för att se vilka brister som finns och vad som kan förbättras.  
 
Ett sätt att förmå individer att ändra sitt beteende är genom information. Mottagaren av 
informationen är väldigt viktig när det är de som är beslutsfattaren för att ändra ett 
beteende (Carlsson-Kanyama m.fl., 2006). Sändaren av informationen å andra sidan 
måste göra sitt bästa för att övertyga om åtgärderna. Inte minst genom att motivera och 
inspirera mottagaren till att acceptera åtgärderna för att utveckla en strategi för att 
förbättra effektiviteten och beteendet i sitt handlande. Här kan ett val göras av vilken typ 
av information som skall användas. Detta beror på vilket resultat som informationen skall 
leda till. 
 
Det finns en mängd olika teorier och undersökningar kring hur information skall utformas 
för att nå resultat som leder till den önskade förändringen vad det gäller attityder och 
beteenden. Denna uppsats kommer att belysa hur attityder och beteenden förhåller sig på 
de utvalda arbetsplatserna samt de möjliga bakomliggande faktorerna.  

Syfte och Frågeställningar  
Då den tidigare forskningen till stor del är inriktad på hushållens källsortering och de 
attityder och beteenden som finns i den miljön, är det av intresse att undersöka hur det ser 
ut på arbetsplatsen. 
 
Det övergripande syftet med denna studie är att genom en muntlig enkätundersökning, på 
Landstinget i Östergötland och Linköpings universitet, undersöka personalens attityder 
och beteenden till källsortering. Intressant är också ifall det går att se några skillnader i 
beteendet, mellan hemmet och arbetsplatsen. Uppsatsen kommer att fokusera på följande 
frågeställningar; 
 
     Vilken attityd har personalen till källsortering? 
     I vilken utsträckning källsorterar de? 
     Vad är avgörande för att de skall källsortera? 
     Vilken form av information om källsortering anser personalen vara bäst? 
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Bakgrund 
Historik 

Så sent som i början på 1900-talet levde människan till stor del i samklang med naturen. 
Mineraler och malmer var svåra att komma åt, och den kemiska och tekniska 
utvecklingen gick betydligt långsammare än idag (Norrman, 1991). Därför användes 
naturmaterial såsom ull och trä till bruksföremålen, vilka återgick till det naturliga 
kretsloppet efter att vara uttjänta. Avfallet var till stor del av biologisk karaktär och kunde 
hanteras på speciella renhållningsverk där latrin blandades med torv och kalk och blev till 
gödsel. Golvsopor, spisaska och gatusmuts blandades med stallgödsel för att bli 
gödningsmedel. Gödseln transporterades till närliggande handelsträdgårdar vilka 
producerade varor som transporterades tillbaka till tätorterna. Hushållsavfall blev på den 
tiden till svinmat och svin fanns i stor utsträckning även på mindre gårdar. Resterande 
skräp samlades in och sorterades förhand för att återvinnas. Detta var en tidskrävande 
process som ledde till att ansamlingar av avfall från växter och djur bildades. Detta ledde 
till att sjukdomar lätt spreds och var därför främst en hygienisk fråga. 
  
Efter andra världskriget växte städerna i storlek, samtidigt som levnadsstandarden blev 
bättre (Norrman, 1991). Konsumtionen ökade och med den allahanda material. Syntetiska 
material blev vanligare och de blandades allt oftare samman. Sopnedkast, vattentoaletter 
och förbränningsanläggningar blev vanligt förekommande och bidrog till att 
restprodukter blev avfall istället för att behandlas som en resurs. Det var få som 
reflekterade över att kretsloppen bröts, vilket lade grunden till det stora avfallsproblem vi 
står inför i dag. 

Avfallshantering idag 

Avfall från vår produktion och konsumtion är ett av vår tids stora miljöproblem. Att ta till 
vara avfallet på ett miljömässigt hållbart sätt är därför av största vikt i vår strävan till ett 
kretsloppsanpassat samhälle. EU har nyligen utformat en strategi om avfallshantering och 
materialåtervinning, där de framhåller kopplingen mellan avfall och naturresurser (EU, 
KOM, 2005). Strategin ingår i EU: s avfallshierarki vilket innebär att avfall först och 
främst skall undvikas och om inte det går skall det i andra hand återanvändas. I tredje 
hand skall det återvinnas, rötas eller komposteras. Nästa steg är att utvinna energi och 
som sista alternativ deponeras det. Att deponera är den miljömässigt sämsta lösningen då 
den medför framtida miljöproblem och ett ineffektivt utnyttjande av naturresurser. 
I EU: s medlemsstater deponeras fortfarande 49 % av det totala hushållsavfallet 
(Naturvårdsverket, 2007a). Skillnaderna är dock stora mellan länderna. I Sverige 
deponeras 9 % av hushållsavfallet. Detta trots att det är förbjudet enligt lag sedan 2002 
respektive 2005 att deponera brännbart – och organiskt avfall (Förordning 2001:512). 
Detta är på grund av att det fortfarande ges vissa dispenser till deponering. I en engelsk 
undersökning gällande framtagning av hållbara återvinningssystem påtalar de att 
deponier står för 25 % av alla utsläpp av metangas, vilket är en bidragande orsak till 
klimatförändringen (Dair & Williams, 2006). Detta visar på att deponering fortfarande är 
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ett stort problem och att det är viktigt att förbättra avfallshanteringen genom en 
utbyggnad av återvinningssystemen. 
 
I Sverige är avfallsförbränning den vanligaste metoden att för att omhänderta avfall, cirka 
40 % tas tillvara på det sättet (Naturvårdsverket, 2007b). Enligt Miljöbalken (1998:808 
kap.1,1§, Punkt 5) skall återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med 
material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. Miljöbalken skall 
tillämpas på alla verksamheter som påverkar miljön på ett negativt sätt och i tillräcklig 
grad, under sådana förhållanden gäller balken både för konsumenter och för producenter.  

Fördelar med källsortering 

Att källsortera avfallet för återvinning av material är fördelaktigt ur flera synvinklar. Det 
sparar naturens ändliga resurser och motverkar att farliga kemikalier kommer ut i 
naturens kretslopp, samt att en stor energibesparing görs vilket leder till minskad 
klimatpåverkan. Enligt återvinningsindustrierna själva minskar koldioxidutsläppen med 
cirka 6.2 ton per år i Sverige genom källsortering, vilket motsvarar cirka 10 % av 
utsläppen (IL recycling, 2008). Sett i ett livscykelperspektiv kommer en ökad 
materialåtervinning, sannolikt att minska klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2007d). 
Med ett livscykelperspektiv menas att hela påverkan och alla steg för en produkt räknas, 
från tillverkning till avfallshantering.  
  
Studier visar att det är energieffektivare att återvinna material än att utvinna energi 
genom förbränning av avfallet (Finnveden & Tyskeng, 2007). Till exempel är det 
energieffektivare att återvinna tidningspapper och kartong än att det förbränns, även om 
det antas ersätta fossila bränslen (Naturvårdsverket, 2007d). Ett annat exempel är att 
återanvända aluminium då energibesparingen blir hela 95 % (sopor.nu, 2008). 
 
Källsortering är ett effektivt verktyg för en bättre avfallshantering. Att samla in ett 
relativt välsorterat avfall, istället för ett blandat och odefinierat, underlättar 
omhändertagandet (Norrman, 1991). Kvalitén på det återvunna materialet ökar i takt med 
att även kvalitén på hela hanteringskedjan ökar. Källsortering är således en 
kvalitetssäkring av materialämnen för tillverkning av nya produkter 

Kommun- och producentansvar  

I Sverige finns det ett regeringsbeslut sedan 1994/1995 som gör producenterna ansvariga 
för insamling och återvinning av uttjänta produkter (Berglund, 2004). I dagsläget gäller 
producentansvaret för fem olika områden: förpackningar, returpapper, däck, bilar samt 
elektronik och elektroniska produkter. Producentansvaret är ett styrmedel som är 
lagstadgat i Miljöbalken och syftar till att motivera producenterna att tillverka produkter 
som är enkla att återvinna, resurssnåla och inte innehåller miljöfarliga ämnen 
(Naturvårdsverket, 2007c). 
  
Enligt Miljöbalken kapitel 15, 8 § är det kommunernas ansvar att återvinna och 
bortskaffa övrigt hushållsavfall som inte faller under producentansvaret. Det vill säga det 
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avfall som inte sorteras. Ansvaret innebär också att kommunerna och producenterna har 
monopol på ”sina” avfallsfraktioner (Naturvårdsverket, 2007d), vilket innebär att ingen 
får samla in eller transportera kommunalt/producentavfall om det inte sker på uppdrag av 
dessa två aktörer. 

Faktorer som påverkar källsortering 

Agenda 21 är ett handlingsprogram som antogs på FN: s miljö och utvecklingskonferens 
år 1992 i Rio de Janeiro (Regeringskansliet, 2007). Agenda 21 är världssamfundets 
uppdrag till att arbeta för ett hållbart samhälle genom att vända på ohållbara trender.  
Människan skall försöka lära sig att leva efter vad naturen tål, inte efter vad människan 
tycker sig ha rätt till att kräva av naturen (Erhardsson & Björnsjö, 1997).  
 
Miljömedvetenheten ökar och återvinningen ges en större plats i de flesta delar av dagens 
samhälle. Det individuella ansvaret blir avgörande för att åstadkomma en förändring, 
vilket inte alltid är enkelt då människans attityder och beteenden påverkas av flera olika 
faktorer. Vanligtvis borde det finnas en koppling mellan ord och handling, men den 
vägen är kantad av olika överväganden vilket leder till att det blir skillnader i vad man 
tycker och det man gör (Lindén, 2003). 
  
Faktorer som påverkar attityder och beteendet är av skiftande karaktär, till exempel 
möjlighet att sortera, tillgång eller brist på utrymme. Normer, kön och socialstatus är 
också avgörande faktorer, liksom ekonomi och information samt andra styrmedel  
(Ajzen, 1991, Barr m.fl., 2003, Carlsson-Kanyama m.fl., 2006, Knussen m.fl., 2004). 
Återvinning karaktäriseras som ett väldefinierat beteende, strukturerat runt en lokal 
uppfattning av källsorteringssystemets funktion, tillgång till återvinningsstationer, en 
positiv uppfattning av de förmåner med återvinning och en medvetenhet och acceptans av 
återvinning som ett normalt beteende (Barr m. fl., 2003).  
  
En viktig och avgörande förutsättning till att sortera sitt avfall är att det finns möjlighet 
och tillgänglighet till återvinningsstationer samt att de är utformade på ett trevligt och 
funktionellt sätt. Praktiska och enkla lösningar är viktiga för att få till 
beteendeförändringar (Carlsson-Kanyama m.fl., 2006). Många källsorterar inte på grund 
av brist på anordningar eller andra hjälpmedel (Knussen m. fl., 2004). Även mängden av 
återvinningen skiljer sig, beroende på hur stationerna är utformade. 
 
Generellt så påverkas förändring av flera variabler såsom arbete, ålder, sociala kulturer 
som är förknippade med förändringen, samt av vilka könsroller som finns på ett speciellt 
ställe (Carlsson-Kanyama & Lindén, 2007). Ser man från ett genusperspektiv så 
framkommer det från tidigare studier att attityder och beteenden skiljer sig åt mellan man 
och kvinna (Berglund & Söderholm, 2007). I en svensk undersökning från Eskilstuna om 
källsorteringsattityder framgår det att det oftast är kvinnan som tar det största ansvaret för 
källsortering i hemmet (Berglund & Söderholm, 2007). En annan svensk studie om 
energieffektiviseringsåtgärder visar att förändringar i de dagliga vanorna är kvinnans 
uppgift (Carlsson-Kanyama & Lindén, 2007). Om förändringen innebär att mer tid 
kommer att läggas på den nya vanan är det oftast kvinnor som gör det extra jobbet.  
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Även ålder har i tidigare undersökningar visat sig vara avgörande för att källsortera eller 
inte. Yngre har en mer negativ attityd till källsortering enligt Knussen m.fl. (2004). Detta 
resultat fann de oroande, då det i det långa loppet kan leda till en negativ miljöpåverkan 
genom att den yngre generationen var mindre motiverade till att källsortera. De menar att 
de yngre har misslyckats med att bete sig i linje med sina attityder och uppfattningar.  De 
flesta yngre har en större kunskap än äldre vad det gäller källsortering men även i stort 
om samhälle, natur och miljö, ändå sorterar de i mindre utsträckning (Lindén, 2003).  
Detta menar Lindén bör uppmärksammas, att det är ett översättningsproblem mellan 
teoretisk kunskap och vardagssituationer.  
 
Det är fler sociala faktorer som påverkar ett beteende än bara kön och ålder. Utbildning 
och inkomst har även betydelse. Enligt Ajzen (2005) är de sociala omständigheterna en 
av tre viktiga bakgrundsfaktorer för en attityd som leder till ett beteende. De andra 
bakomliggande krafterna för ett beteende är, personlighets- och informations faktorer, så 
som känsla, värderingar, erfarenhet och kunskap.  
 
Ekonomiska styrmedel såsom att avgiften för sophämtningen bestäms av kvantiteten av 
avfallet kan leda till ökad källsortering, då sophämtningsavgiften blir mindre. I en 
undersökning av Thögersen (2003) av tre liknande kommuner blev hushållen indelade i 
två grupper, en grupp hade gratis sophämtning och en grupp betalade för sophämtningen 
där kostnaden utgick ifrån vikten på soporna. Studien visade att den senare gruppen som 
fick betala, källsorterade och komposterade mer än den andra gruppen. Dock kan detta 
leda till risken att individer gör sig av med avfallet på ett mindre bra sätt. Enligt en 
tidigare dansk uppföljningsstudie om viktbaserad avgift på sophämtning visade det sig att 
35 % av respondenterna sade sig elda upp hushållsavfall på grund av avgiften 
(Thögersen, 1994). Att elda hushållsavfall i villapannor och utomhus på gårdar är olagligt 
eftersom det orsakar höga utsläpp av giftiga ämnen som till exempel dioxiner (Formas, 
2004). Trots detta kan resultaten av avgiftsbelagd sophämtning leda till att motivera 
invånarna att ändra sina normer. 
 
Återvinningsbeteendet påverkas även av sociala normer (Knussen m. fl., 2004). Nyckeln 
till förändring, hävdar de ligger i att få förståelse för på vilket sätt folk identifierar sig 
med grupper från vilka normerna kommer ifrån. Om individen märker och upplyses om 
att andra källsorterar är det troligt att hon själv inspireras att göra det samma. Normen 
kommer dock inte att ha betydelse ifall uppoffringen upplevs som för stor. Om en individ 
också upplever att andra bär ett större ansvar för ett problem, till exempel myndigheter 
och företag, minskas viljan att ta eget ansvar (Berglund & Söderholm, 2007). 
 
Subjektiva sociala normer är av en avgörande betydelse för det mänskliga beteendet 
(Ajzen, 1991). Därför är det viktigt med en bra och grundläggande uppbyggnad av 
källsorteringssystemet, vilket gör det möjligt och enkelt att sortera. Detta för att de 
subjektiva normerna alls skall kunna tillämpas. 
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Viljan att skaffa kunskap styrs av den enskilda individen, som sedan individuellt också 
tolkar den information den fått för att sedan besluta om hur informationen påverkar de 
egna handlingarna (Lindén, 2003). Förändringspotentialen beror på vilken uppfattning 
man har om vad som är möjligt, om det är lätt eller svårt att förändra samt vilka 
konsekvenser det får för den egna livsstilen. Tolkningar av vad som är hinder eller 
möjligheter skiljer sig åt från individ till individ beroende av personens erfarenhet.  
  
En enkätstudie gjordes för att se hur positiv och negativ miljömärkning påverkade 
konsumenten i sitt val av produkt (Grankvist, 2002). I resultatet framkom det att folk som 
inte handlade miljömärkt men ändå tyckte miljökonsekvenserna var viktiga, var mer 
villiga att i framtiden handla miljömärkt. Detta antyder att en positiv attityd mot ett 
miljövänligt beteende är en förutsättning för att förmås att ändra sitt beteende, även om 
enbart attityd inte är tillräckligt. I studien av Carlsson-Kanyama m.fl. visade det sig att, 
även om mottagaren hade stor miljömedvetenhet kunde beteendet fortsätta att vara 
oförändrat, när andra skäl för ett specifikt beteende var rankat högre eller viktigare. Det 
är inte alltid så att kunskap, värderingar och attityder leder till beteendeförändringar 
(Carlsson-Kanyama m.fl., 2006).  
 
Information som enbart inriktar sig på fakta fungerar inte alltid för att ändra på en 
individs inställning. Information som istället inriktas på attityder och subjektiva normer 
har visat sig vara effektivare (Ajzen, 1991). Med anledning av detta är det också viktigt 
att tänka på att sporra beteenden i linje med trender och livsstil (Carlsson-Kanyama m.fl., 
2006). 
 
I en studie om svenska hushålls energivanor framkom det att konsumenter vill ha 
information om kopplingar mellan beteende och fenomen (Carlsson-Kanyama m.fl., 
2006). I samma studie framkom det även att feedback är viktigt och kan uppnås på olika 
sätt, t ex genom direkt kommunikation av resultat, utbildning, indikatorer eller 
studiebesök, besparingsmöjligheter, belöningar eller möten. 
  
I en svensk undersökningen från Eskilstuna visade det sig att majoriteten av 
respondenterna upplevde att källsortering innebar en personlig uppoffring i någon mån, 
och de flesta pekade ut sorteringen och rengöringen i hemmet samt lagringen av avfallet 
som besvärligt (Berglund & Söderholm, 2007). Nya beteenden blir inte till ur ett vakuum 
(Lundgren, 1999). Människan har oftast redan vanor som försvårar för nya attityder och 
beteenden. Till exempel fortsätter hon att ta bilen till affären även om det finns en positiv 
attityd till promenader. Trots detta medvetandegörs inte den positiva attityden då ”vanans 
makt är stark”. Det räcker inte alltid att lära något nytt för att åstadkomma en förändring 
av vanor, oftast måste gamla vanor avvecklas innan nya vanor kan tas i bruk. Faktorer 
som påverkat gamla beteenden fortsätter att påverka framtida beteenden, men gamla 
vanor/beteenden orsakar inte nya vanor/beteenden (Knussen m.fl., 2004).  
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Metod och Material.  
För att få en grund till undersökningen av personalens attityd till källsortering samt viljan 
att förändra sitt beteende används en enkät. Urvalet av svarsindivider är av slumpmässig 
karaktär men med en vinkling till klusterurval, då enkäten riktas mot två specifika 
organisationer (Trost, 2007). Med klusterurval menas, att objekten är strategiskt utvalda 
och att populationen delas in i delar, det vill säga kluster. Indelningen är Landstinget 
Östergötland och Linköpings universitet. De platser där undersökningen ägde rum var, 
Universitetssjukhuset, Campus Valla och Campus Norrköping. En förlängning av 
metoden är att göra ett flerstegsurval då inte alla individer har erbjudits att svara på 
enkäten. Flerstegsurvalet innebar att urvalet slumpades ut vid vissa tillfällen vid de 
utvalda organisationerna (Trost, 2007). Enkätens resultat kommer att analyseras med 
hjälp av tidigare forskning gällande teorier om attityd - och beteendeförändringar både 
generella och miljömässiga. Resultaten från enkäten ska även ligga till grund för 
utformningen av vår broschyr som skall nå ut till personalen på de olika organisationerna. 
 
Som bakgrund till uppsatsen ligger litterär information om hur avfallshantering och 
källsortering fungerar i dag samt den rådande uppfattningen rörande avfallshanteringen.  
Den tidigare forskningslitteraturen om vad som krävs och ligger bakom attityder och 
beteendeförändringar både generellt och inom miljöområdet användes också för att få en 
grund att stå på.  

Kort verksamhetspresentation av de arbetsplatser där studien ägde rum  

Följande information är hämtat från respektive organisationers internethemsida. 
 
LiU Linköping: Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges största lärosäte med 3 500 
anställda och 25 000 studenter och över 100 utbildningsprogram (Linköpings universitet, 
2008). De har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och 
vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora, och inom 
breda problemområden och teman. LiU: s ambition är att bedriva forskning som både är 
vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort. Idag är LiU internationellt 
respekterad aktör med flera starka forskningsprofiler och hem för en rad nationella 
kompetenscentra. 
 
Campus Norrköping är en del i Linköpings universitet (Linköpings universitet, 2008). 
Här arbetar 376 personer, och av de 25 000 studenter läser en fjärdedel i Norrköping.  
 
Linköpings universitet är för en utveckling mot en bättre miljö och en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. Universitetet vill även bidra till kunskapsutvecklingen om 
miljöfrågor genom kontakter med näringsliv, offentlig sektor, ideella organisationer och 
allmänheten. Linköpings universitet arbetar också för att minska miljöpåverkan från sin 
egen verksamhet. I sitt interna miljöarbete har LiU byggt upp ett miljöledningssystem 
och antagit en miljöpolicy, som ska genomsyra all verksamhet. I LiU: s miljöarbete finns 
fyra miljömålsområden som prioriteras, dessa är: Ökad kunskap om miljödimensionen av 
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hållbar utveckling, begränsad klimatpåverkan, effektiv naturresursanvändning, minimal 
påverkan av skadliga och smittsamma ämnen från verksamheten.  
     
     
LiÖ Linköping: Landstinget i Östergötland, LiÖ har verksamheter inom hälso- och 
sjukvården, folktandvården, administration, fastighetsförvaltning och skolor (Landstinget, 
2008). Det är drygt 11 000 medarbetare som arbetar inom LiÖ. Landstingets 
huvuduppdrag är att främja för en god hälsa för länets invånare, men även att verka för 
ett bra miljöarbete. LiÖ har en miljövision som säger att: 
 
    ”Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i 
    nuvarande och kommande generationer, ska kunna leva i en hälsosam och god 
    miljö. Med denna utgångspunkt ska landstingets verksamhet präglas av ett 
    kretsloppstänkande” (Landstinget, 2008). 
 
Landstinget har påverkan på miljön, globalt och lokalt, genom användning av 
naturresurser i form av energi och material och ger upphov till utsläpp till luft, mark och 
vatten. Inom landstinget bedrivs vad som enligt lagstiftningen klassas som miljöfarlig 
verksamhet. Samtliga verksamheter har skyldigheter att följa lagstiftningen kring t ex 
avfalls- och kemikaliehantering.  
 
Vi gjorde vår enkätintervju på Universitetssjukhuset i Linköping (US) vilket är ett 
universitets- och forskningssjukhus med nära anknytning till hälsouniversitetet (HU), 
som är en del av LiU. Tillsammans med HU bedriver de experimentell forskning, klinisk 
och tillämpad forskning, sjukvårdsutveckling och utbildning av de flesta yrkesgrupperna i 
sjukvården. US erbjuder sjukvård med diagnostik, konsultation och behandling inom alla 
medicinska specialistområden utom organtransplantation. Verksamhetsidén är att främja 
hälsa och livskvalitet genom att bedriva högspecialiserad sjukvård, närsjukvård och vara 
föregångare i kunskapsutveckling. Universitetssjukvårdens upptagningsområde är 
sydöstra sjukvårdsregionen där Jönköpings, Kalmars och Östergötlands län med cirka en 
miljon invånare ingår. US har ungefär 4 300 anställda och ca 640 vårdplatser.  
     
Enkätens utformning och tillvägagångssätt 

Som metod till undersökning valdes ovannämnda enkätmetod. Vi valde att utföra 
enkätundersökningen muntligt, vilket troligen fick till följd att vi nådde ett mindre ett 
antal personer i förhållande till om enkäten delats ut med till exempel e-post. Vi ansåg att 
detta inte var till nackdel för undersökningen då vi istället fick tillgång till 
bonusinformation från respondenterna. Detta genom att vi då hade möjlighet att ställa 
vissa uppföljande frågor om ”varför respondenterna, till exempel, inte sorterar sitt avfall”, 
eller att de spontant bidrog med sina åsikter om källsortering. På så sätt kan enkäten 
också definieras som en halvstrukturerad enkät, genom att vi ställde i princip samma, 
relativt strukturerade, frågor till samtliga svarspersoner samt att vi hade fasta 
svarsalternativ till samtliga enkätfrågor samtidigt som en parallell dialog kunde föras 
(Esaiasson m.fl., 2003). Den ger genom muntligt tillvägagångssätt, ett mer uttömmande 
svar från respondenterna.  
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Enkäten omfattar 16 stycken frågor (se bilaga 1). Alla med färdiga svarsalternativ som 
kryssades för beroende på vilket svarsalternativ som passade bäst. För några av frågorna 
kunde fler än ett svarsalternativ kryssas för ifall respondenterna önskade. För det 
bonusmaterial som framkom, det vill säga de spontana åsikterna eller svaren på våra 
följdfrågor, fördes separata anteckningar vid sidan av.  
 
Frågorna i enkäten utformades med tanke på om det gick att se någon skillnad från de 
olika respondenterna. Dels med tanke på kön, ålder och social status, men också om det 
var någon skillnad mellan deras attityder och deras handlingar. Vi var också intresserade 
att se om det gick att dra några slutsatser om varför de sorterade, eller eventuellt inte 
sorterade i full utsträckning. De viktigaste frågorna i enkäten för utformningen av 
broschyren samt uppsatsen, fokuserar på vad personalen anser vara avgörande för att de 
överhuvudtaget skall, eller skall förbättra sin källsortering, samt hur de anser att 
informationen skall utformas för att motiveras av den.  
 
Enkätundersökningen utfördes på de tre arbetsplatserna under två veckor i april 2008. 

Urval  

Valet av respondenter skedde slumpmässigt, då vi vid besöken på de olika 
organisationerna valde olika strategier för undersökningen. På US uppsökte vi sjukhusets 
personalrestaurang, där vi frågade de som passerade i fall de möjligtvis hade tid ett par 
minuter att besvara frågorna. Vid Campus Valla fick vi tillträde till de olika 
fakultetsbyggnadernas personalrum så att vi kunde få ställa våra frågor till den personal 
som vistades där för ögonblicket. Vi valde att utföra undersökningen under lunchtid då 
det vistas flest personer i dessa lokaler. På Campus Norrköping knackade vi på dörren till 
personalens kontor, de som för dagen för undersökningen befann sig i byggnaden, för att 
få svar på frågorna. I undersökningen ingår dock några studenter, men då dessa gör sin 
praktik på dessa arbetsplatser kan de räknas som en del av personalen.  

Val av metod  

Att göra en enkätundersökning som underlag till denna studie föll sig ganska naturligt, då 
vi ville undersöka attityder och beteenden om källsortering hos ett flertal av de anställda 
på organisationerna. Enkät är en användbar metod för att nå en större grupp av människor 
(Andersson, 1985). Enkäter används ofta då man vill göra utvärderingar av den ordinarie 
verksamheten, exempelvis för att ta reda på hur åtgärder som har varit i bruk en längre tid 
fungerar. Det är även vanligt att enkäter används vi attitydundersökningar, i likhet med 
vår undersökning, för att se om den verbalt uttryckta attityden motsvarar handlingen 
personen utför. 
 
Vi valde dock att göra en så kallad halvstrukturerad enkät (Andersson, 1985), vilket 
innebar att vi utförde den muntligt men med färdiga frågor och svarsalternativ. Den 
exakta formuleringen var däremot inte bestämd utan fick bestämmas utifrån samtalets 
utveckling.   
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Sammanställning  

Vi beslutade oss för, då vi hade ett mindre material, att sammanställa resultaten förhand 
och löpande, fråga för fråga samtidigt som vi analyserade och diskuterade svaren. Att 
göra en avprickning för hand kan räcka när det gäller ett mindre material (Andersson, 
1985). Detta var dock en något tidskrävande process, då det krävdes flera genomgångar 
och avprickningar, eftersom vi ville redovisa resultatet i flera undergrupper för att 
jämföra ifall respondenterna svarat annorlunda beroende på vilken social grupp de tillhör.  
 
Då materialet till denna undersökning kan räknas som mindre, 53 stycken respondenter, 
bedömde vi att metoden borde fungera. Hade materialet varit större hade denna metod 
blivit ohanterlig, vilket kunde ha resulterat i att vissa intressanta uppdelningar försvunnit. 
Vi anser dock att vi lyckats sammanställa materialet på ett riktigt och trovärdigt sätt.  

Metodreflektion  

I det stora hela har enkäten som metod fungerat på ett tillfredställande sätt. Möjligtvis 
kan antalet respondenter ha blivit något färre i vår studie på grund av att den utfördes 
muntligt, än om enkäten hade förmedlats via e-post. Däremot är det troligt att vi fick en 
högre svarsfrekvens genom det muntliga förfarandet än om den förmedlats via e-post. Vi 
tror däremot inte att resultaten hade blivit mycket annorlunda med fler respondenter, då 
vi ändå kunde se tendenser i det material vi hade. Emellertid kunde resultaten ha blivit 
något säkrare med ett större antal respondenter.  
 
Under analysen av resultaten framgick det att vissa frågor kunde ha formulerats 
annorlunda eller försetts med följdfrågor, för att få ett säkrare och uttömligare svar. 
 
En risk som alltid finns med frågemetoder är att frågorna tolkas olika från person till 
person, vår enkätundersökning är förmodligen inget undantag. En annan risk, i synnerhet 
de muntliga frågemetoderna, är att anonymiteten försvinner. Detta kan påverka svaren 
från de tillfrågade, genom att de svarar som de tror att det förväntas att de skall svara. 
 

Resultat och diskussion 
Resultaten från enkäten kommer nedan att presenteras, med både en generell diskussion 
samt en diskussion av svaren. Diskussionen grundas både på egna erfarenheter från 
studien och utifrån tidigare forskning. I anslutning till diskussionen finns även de 
kvantitativa resultaten presenterade i tabellform. 
 
Tabellresultaten är uppdelade på de tre arbetsplatserna, Universitetssjukhuset, Campus 
Valla och Campus Norrköping. Anledningen till uppdelningen var för att se om det var 
någon skillnad mellan de olika arbetsplatserna, då de kommit olika långt med 
implementering av källsorteringssystemet. Generellt kunde ingen större skillnad utläsas. I 
de fall det var skillnad har detta tagits upp i diskussionen nedan. 
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Därefter kommer bonusmaterialet av spontana kommentarer ifrån respondenterna att 
presenteras i punktform. Kommentarerna är av oss sammanfattade då de framkom i en 
löpande konversation, dock är ursprungsmeningen den samma.  
 
Totalt fick vi in svar på 53 stycken enkäter. Uppdelningen var: Universitetssjukhuset 14 
stycken, Campus Valla 25 stycken och Campus Norrköping 14 stycken. I tabellerna står 
siffrorna för antal svarande under respektive organisation. Summan talar om det totala 
antalet respondenter på varje fråga. Vissa frågor utformades så att flera svarsalternativ 
var möjliga samt att frågan om arbetsuppgifter var en öppen fråga.  

Bakgrundsfaktorer. Fråga 1 - 5.  

Efter avslutad undersökning visade det sig att könsfördelningen av de svarande var 
förhållandevis jämn (se tabell 1, fråga 1). Av de svarande var 25 stycken kvinnor och 28 
stycken var män. Tanken var att undersöka ifall det gick att se några skillnader mellan 
könen, till exempel att kvinnor källsorterar i högre utsträckning än män, vilket har 
framkommit av andra studier vad det gäller källsortering. Efter analysering av svaren från 
enkäten kunde inte några större skillnader mellan könen utläsas, varken i hemmet eller på 
arbetsplatsen. Det övervägande antalet av de tillfrågade lever i gift/sambo förhållanden 
och det går inte att utläsa från svaren vem i förhållandet som ansvarar för källsorteringen 
i hemmet. För att få fram detta hade det behövts en följdfråga om ”vem som sorterar i 
hushållet”. 
 
Fördelning av ålder var förhållandevis jämn bland de svarande i vår studie. Dock var de i 
kategorin 51-65 år något underrepresenterade i förhållande till de två övriga kategorierna 
(se tabell 1, fråga 2). 
 
I gruppen upp till 35 år i vår enkätstudie har övervägande antalet svarat att det är viktigt 
att källsortera, samt att de ”alltid” eller ”oftast” källsorterar åtminstone i hemmet. Därför 
kan vi i vår studie inte upptäcka några tendenser till att de yngre är mindre motiverade 
eller har en negativ attityd till källsortering, vilket visat sig i tidigare forskning. Däremot 
har några i samma ålderskategori svarat att de inte i samma utsträckning källsorterar på 
jobbet. De flesta har här kommenterat att det beror på att det inte finns möjlighet till det.  
 
De flesta sorterar i större utsträckning hemma än på jobbet. Generellt är det samma 
tendens oavsett vilken ålder respondenterna tillhör. Att de sorterar mindre på jobbet beror 
på att det enligt en del av de svarande, ”inte finns möjlighet”. Det saknas kärl och andra 
utrymmen för att kunna sortera. 
 
Intressant är ifall det går att se skillnader mellan beteende och olika befattningar på de 
olika organisationerna. Respondenterna hade skiftande arbetsuppgifter (se tabell 1,    
fråga 3). Men det var svårt att se några skillnader i förhållande till arbetsuppgifter och 
eventuell utbildningsnivå och i vilken utsträckning respondenterna källsorterade. 
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I resultaten från vår enkät gick det att se en mindre skillnad mellan hur respondenterna 
bodde och i vilken utsträckning de källsorterade i hemmet. De som bodde i lägenhet, 28 
stycken (se tabell 1, fråga 4) tenderade att källsortera mindre än de som bodde i fristående 
hus. En kommentar från respondenterna var att de inte sorterar i full utsträckning på 
grund av ”platsbrist”. Personer skulle också vara mer villiga att sortera om de var 
medvetna om avfallsproblemet och ifall de hade större hus (Barr m.fl., 2003). Enligt 
denna studie framkommer det att utrymmesbrist är ett av skälen till att källsortering inte 
fungerar fullt ut. Sorterat avfall tar större plats då det krävs flera kärl och då det lagerhålls 
under en längre tid än blandat avfall som slängs oftare. En annan anledning till att de som 
bor i fristående hus sorterar mer än de i lägenhet, kan även vara att deras 
sophämtningsavgift är baserad på vikten av avfallet (Thögersen, 2003). En av 
respondenterna kommenterade att så faktiskt var fallet, ”de ekonomiska besparingar är 
avgörande, jag sorterar mer nu när jag får betala för soporna”. 
 
I fråga nummer fem frågade vi efter respondenternas civilstånd, för att se om det fanns 
någon skillnad mellan singlar och gifta/sambos om hur de källsorterar. Dock, bedömer vi, 
att det slumpmässiga urvalet blev alltför skevt fördelat för att se någon skillnad, endast 8 
stycken av de 53 svarande var singlar (se tabell 1, fråga 5). Av dessa 8 stycken gick det 
inte att se någon skillnad på om de sorterade mer eller mindre än de övriga 
respondenterna. 
 
Tabell 1: Tabellen visar enkätresultaten från fråga 1-5. 

Fråga 1.   
Universitets
sjukhuset 

Campus 
Valla 

Campus 
Norrköping Summa 

Kön Kvinna 6 8 11 25
  Man 8 17 3 28
      
Fråga 2.           
Ålder x-35 5 10 6 21
  36-50 7 7 5 19
 51-65 2 8 3 13
Fråga 3.           
Arbetsuppgifter Lärare, doktorander, bibliotekarier, administrativa, städare, 
  läkare, sjuksköterskor, läkarpraktikanter, tekniker   
Fråga 4.           
Boendeform Lägenhet 5 13 10 28
  Friståendehus 9 12 4 25
Fråga 5.           
Civilstånd Singel 1 4 3 8
  Gift/sambo 13 21 11 45
 

*** 
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Är källsortering viktigt? Fråga 6. 

Denna fråga visar på vilken attityd respondenterna har gentemot källsortering.  
 
Attityden till källsortering är överlag mycket god, då 50 stycken av de 53 respondenterna 
svarade att de tycker att källsortering är viktigt (se tabell 2). De resterande tre svarade att 
de var osäkra om det var viktigt eller inte. 
 
Frågan analyserades tillsammans med de ovannämnda bakgrundsfaktorerna, fråga 1 – 5 
om ålder, kön etc. för att se om attityden till källsortering skiljde sig åt mellan dessa 
sociala faktorer. Dock gick det inte att urskilja några tendenser åt något håll då alla 
kategorier enhälligt svarade att det är viktigt att källsortera.  De tre avvikande svaren, 
vilka var osäkra, hade ingen gemensam koppling och kunde därför inte styrkas med att 
någon av dessa faktorer påverkat deras attityd. 
 
Tabell 2: Fråga sex gällde om respondenterna tyckte att källsortering är viktigt.  

Fråga 6.   
Universitets
sjukhuset 

Campus 
Valla 

Campus  
Norrköping Summa 

Är källsortering viktigt? Ja 13 24 13 50
  Nej 0 0 0 0
 Vet ej 1 1 1 3
 

*** 

Källsortering: hemma och på arbetsplatsen? Fråga 7 – 10. 

Majoriteten av de svarande har svarat att de alltid eller oftast sorterar sina sopor hemma. 
Endast en svarade att de inte alls sorterade sina hushållssopor. Detta på grund av att det 
enligt den svarande ”inte fanns möjlighet eller tillgång till att sortera”. Genom att de 
svarande försåg oss med spontana kommentarer framkom fler synpunkter om att de som 
inte sorterar fullt ut beror på att det inte finns tillgång och närhet till sorteringsstationer. 
Tidsbrist har även betydelse i frågan enligt resultaten från enkäten (se tabell 8, fråga 15). 
 
Resultaten visar också på att tillgänglighet har en avgörande betydelse för om individen 
skall källsortera eller inte (se tabell 8, fråga 15). Dessutom framkom att handlingen inte 
skall vara för tidskrävande. Det skall även vara enkelt att sortera. En del respondenter 
hävdade att de inte hade utrymme för alla de kärl som behövde för att sortera allt. 
Dessutom måste hela hanteringen från de ansvariga, kommuner och återvinningsföretag, 
fungera på ett tillfredställande sätt. Dessa påståenden får även stöd från tidigare forskning 
kring ämnet, se till exempel Berglund och Söderholm (2007), Barr m. fl.(2003) samt 
Knussen m. fl. (2004) i inledningen av detta dokument. 
 
Svaren på fråga sju och nio jämfördes med varandra, ”källsorterar du hemma?” och 
”Källsorterar du på jobbet?”. Det visade sig att det fanns en skillnad mellan dessa, i 
vilken utsträckning respondenterna sorterar hemma och på jobbet, men den var dock inte 
så stor (se tabell 2, fråga 7 & 9). De som svarat ”ja, alltid” på om de sorterar sina sopor 
hemma var 20 stycken, medan de som svarat ”ja, alltid” på om de sorterar sina sopor på 
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arbetet var 16 stycken, av dessa var det 8 stycken som svarade ”ja alltid” på båda 
frågorna. Enligt kommentarerna från respondenterna, var detta en följd av att det inte 
fanns möjlighet till att sortera sopor då ”kärl saknas på arbetsplatsen”. En annan faktor 
var att de inte kom i kontakt med vissa avfall och därför inte hade något att sortera. Några 
påpekade att de inte visste vad och hur de skulle sortera, detta gäller både i hemmet och 
på arbetsplatsen. 
 
Även de som svarat ”nej, aldrig” på frågan om de sorterar sina sopor, var det fler på 
jobbet än hemma. Med andra ord är det ett färre antal av respondenterna som sorterar sina 
sopor på arbetsplatsen jämfört med antalet som sorterar soporna hemma.  
 
På första plats i hemmet, när det gäller vad som sorteras, kom elektronik så som batterier, 
tätt följt av papper (se tabell 3, fråga 8). Sist kommer matavfall, vilket till stor del beror 
på att det inte finns möjlighet till sortering eller kompostering enligt respondenterna. De 
flesta sorterar papper på arbetet (se tabell 3, fråga 10). Därefter kommer de som sorterar 
elektronik. Även här som hemma kom matavfall på sista plats vad det gällde källsortering 
och anledningen är densamma, det finns inte möjlighet till sortering eller kompostering. 
Det finns ännu inte heller någon kommunal uppsamling för matavfall, varken från hem 
eller från arbete.  
 
Frågorna om ”källsorterar du på jobbet?” och ”vad källsorterar du på jobbet?” är av 
intresse för innehållet i vår broschyr för att se i fall det var någon fraktion som sorterades 
mindre av någon anledning och därför särskilt behövdes lyftas fram för att öka 
sorterandet. Med anledning av de kommentarer vi fick under enkätundersökningen kan vi 
ana att alla inte sorterar plastförpackningar i den utsträckning det kunde förväntas, 
eftersom vissa antog att all plast ska sorteras som brännbart, det vill säga i de osorterade 
hushållssoporna.  
 
Tabell 3: Tabellen visar resultaten av fråga 7 – 10. 

Fråga 7.   
Universitets
sjukhuset 

Campus 
Valla 

Campus 
Norrköping Summa 

Källsorterar du hemma? Ja, alltid 6 8 6 20
  Oftast 8 13 6 27
 Sällan 0 4 1 5
  Nej, aldrig 0 0 1 1
      
      
Fråga 8.           
Vad källsorterar du hemma? Papper 14 24 12 50
  Förpackningar* 12 23 12 47
 Elektronik* 13 25 13 51
  Farligt avfall* 10 23 12 45
 Grovsopor 14 16 12 42
  Matavfall 6 6 6 18
Fråga 9.           
Källsorterar du på jobbet? Ja, alltid 9 5 2 16
  Oftast 1 17 11 29
 Sällan  1 3 0 4
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  Nej, aldrig 3 0 1 4
Fråga 10.           
Vad källsorterar du på jobbet? papper 11 23 13 47
  Förpackningar* 9 16 11 26
 Elektronik* 11 20 11 42
  Farligt avfall* 10 9 4 23
 Grovsopor 6 7 8 21
  Matavfall 3 9 3 15
* Förpackningar: kartonger, glas, plast, metall. * Elektronik: batterier, glödlampor, småel, data.   
*Farligt avfall: läkemedel, lösningsmedel, stickande/skärande.  
 

*** 

Vet du hur man sorterar hemma (vad ska ligga var)? Fråga 11. 

Denna fråga var för att få en uppfattning om vilken kunskap respondenterna anser sig 
inneha vad det gäller sortering av sitt hushållsavfall. 
 
Här svarade 51 av 53 stycken respondenter att de sade sig veta hur man sorterar (se tabell 
5). Med andra ord så säger de svarande att de anser att de besitter den kunskap som 
behövs för att kunna källsortera. 
 
Kunskap, den mängd fakta en individ har inom ett visst område och är en av flera 
faktorer som påverkar människans attityd och beteende (Barr m.fl., 2003). I vår 
undersökning handlar det om kunskap om källsortering, det vill säga att veta vad som 
skall sorteras och var det skall lämnas. Det är även viktigt att individen har kunskap hur 
återvinningssystemet fungerar och även vad som händer med det återvunna materialet. 
Det vanligaste teoretiska sättet att beskriva ett logiskt förhållande mellan attityder och 
beteende är att se dessa som ett mer eller mindre direkt svar beroende på kunskap om 
fenomenet (Carlsson-Kanyama & Lindén, 2007). 
 
Eftersom respondenterna ansåg att de hade kunskap om källsortering är det inte bara 
kunskapen som brister för att nå ett fullt fungerande källsorteringssystem. Skulle 
systemet ha fungerat fullt ut borde alla ha svarat att de ”alltid” sorterar sina sopor både 
hemma och på jobbet. Om enbart kunskap var avgörande för ett beteende hade systemet 
också fungerat, vilket det uppenbarligen inte gör (se tabell 3, fråga 7 & 9). 
 
 
Tabell 4: Fråga elva gällde om respondenterna vet vad som ska ligga vart när de källsorterar hemma. 

Fråga 11.   
Universitets
sjukhuset 

Campus  
Valla 

Campus  
Norrköping Summa 

Vet du hur man sorterar hemma? Ja 14 24 13 51
(vad ska ligga var?) Nej 0 1 1 2
 

*** 
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Vet du hur man sorterar på jobbet (vad ska ligga var)? Fråga 12. 

Denna fråga var för att få en uppfattning om vilken kunskap respondenterna anser sig 
inneha vad det gäller sortering av avfallet på arbetsplatsen. 
 
Resultatet från enkäten visade att det var färre som hade den kunskapen då fler svarade 
”nej” på denna frågeställning, i förhållande till föregående fråga (se tabell 5 & 4).  
 
Tabell 5: Fråga tolv gällde om respondenterna vet vad som skall ligga vart när de källsorterar på jobbet. 

Fråga 12.   
Universitets
sjukhuset 

Campus  
Valla 

Campus  
Norrköping Summa 

Vet du hur man sorterar på jobbet? Ja 10 23 11 44
(vad ska ligga var?) Nej 4 2 3 9
    

*** 

Finns tillräcklig information om hur du skall sortera hemma? Fråga 13. 

Frågan ställdes med tanke på att få vetskap om respondenterna ansåg att tillräcklig 
information finns eller om den brister, vad det gäller hur källsorteringen skall gå till 
hemmavid.  
 
De flesta upplever att det finns tillräcklig information om hur de ska källsortera hemma, 
dels genom den information som finns på plats vid sorteringsstationerna, men även 
information som förmedlats via post. Trots att de flesta anser att det finns tillräcklig 
information är det ändå 11 stycken som anser att information inte finns i tillräcklig 
utsträckning (se tabell 6). 
 
Respondenterna i vår studie skulle troligen källsortera mer om de fick bra och tillräcklig 
information om källsortering och den minskade miljöpåverkan som den medför. Detta 
med anledning av att hela 50 stycken av 53 har svarat, i fråga 6, att ”källsortering är 
viktigt”, samt att de tre som svarat att de inte visste om de tyckte det var viktigt eller inte, 
hade med hjälp av bra information åtminstone kunnat ta ställning. Information är ett 
exempel på styrmedel som bör användas för att få till beteendeförändringar (Tillman, 
2007). Att informera innebär att man vädjar till mottagarens intresse till att frivilligt ändra 
attityder, beteenden, livsstil eller handlingsmönster (Lindén, 2003). Information leder 
ofta till långsamma förändringar, då individen måste ta ställning till de olika faktorer och 
eventuella förändringar av livsstil som informationen medför. 
 
Tabell 6: Fråga 13 gällde information om källsortering hemma. 

Fråga 13.   
Universitets
sjukhuset 

Campus 
Valla 

Campus  
Norrköping Summa 

Finns tillräcklig information om hur JA 12 19 11 42
hur du skall sortera hemma? Nej 2 6 3 11
 

 
*** 
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Finns tillräcklig information om hur du skall sortera på jobbet? Fråga 14. 

Frågan ställdes med tanke på att få vetskap om respondenterna ansåg att tillräcklig 
information finns eller om den brister, vad det gäller hur källsorteringen skall gå till på 
arbetsplatsen.  
 
På denna fråga svarade hela 23 av 53 stycken att det inte tyckte att det fanns tillräcklig 
information om källsortering på jobbet (se tabell 7). Då det ändå är drygt hälften av de 
svarande som säger att det finns tillräcklig information, tyder detta på att det trots allt 
finns information. Dock tycks den inte nå ut till all personal. I enkätundersökningen 
kunde en viss tendens skönjas att praktiserande läkar- och sjuksköterskestudenter på US i 
synnerhet upplevde att informationen var bristfällig.  
 
Uppenbarligen brister informationen i något led och kan med tanke på svaren inte vara 
tydliggjord och lättillgänglig för alla. Varför det är så går inte att se med hjälp av vår 
undersökning.  
 
Information är viktigt för att individen skall få kunskap om ett fenomen och därmed 
förbättra eller förändra ett beteende. Mottagaren av information bör själv komma till 
insikt och kunna dra fördel av förändringen på frivillig väg, för att kunna motiveras att 
förändra eller förstärka sin attityd gentemot ett beteende (Carlsson-Kanyama m.fl., 2006). 
Om nya rutiner blir påtvingade på mottagaren, kan det provocera fram att mottagaren 
hittar lösningar för att bli av med de nya reglerna och dess konsekvenser. Det är viktigt 
att rätt sorts information används för att motivera individer till att utföra ett beteende. 
Viktigt är också att tänka på att individer använder den information som finns tillgänglig 
för dem, för att fatta ett beslut (Ajzen, 1991). Individens beteende följer ganska logiskt 
och systematiskt den information som råkar finnas tillgänglig, även om den inte alltid är 
helt komplett eller korrekt.  
 
 
Tabell 7: Fråga 14 gällde information om källsortering på arbetsplatsen 

Fråga 14.   
Universitets
sjukhuset 

Campus  
Valla 

Campus  
Norrköping Summa 

Finns tillräcklig information om Ja 6 18 6 30
hur du skall sortera på jobbet? Nej 8 7 8 23
 

*** 

Vad är avgörande för att du skall sortera? Att börja eller bli bättre på att sortera.  
Fråga 15.   
Frågan formulerades med tanke på att få reda på vad som är avgörande för att personer 
skall börja eller skall bli bättre på att källsortera. Majoriteten (se figur 1 och tabell 8) 
svarade att tillgänglighet var den mest avgörande faktorn. Detta faktum styrks även av 
tidigare forskning, att många inte alls källsorterar på grund av brist på anordningar samt 
de ska vara utformade på ett lättillgängligt och bekvämt sätt. Se till exempel Carlsson-
Kanyama m.fl. (2006) och Knussen m.fl. (2004), vilka presenterats tidigare i detta 
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dokument. Även i studien av Berglund och Söderholm (2007) poängteras att 
bekvämlighet och närhet är av betydelse för att stimulera till ökad återvinning.  
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  Figur 1. Diagrammet visar fördelningen av svarsresultaten på frågan: Vad är  
  avgörande för att du skall sortera? Att börja eller att bli bättre på att sortera. 
   (Fler svarsalternativ var möjliga) 
 
Enligt respondenterna var ”information” och ”egen kunskap” de näst viktigaste faktorer 
för påverkan av det egna beteendet. Precis som det diskuterats i fråga 11, 12, 13 & 14, 
”Vet du hur man sorterar hemma och på jobbet?” samt ”Finns tillräcklig information om 
hur man sorterar hemma och på jobbet?” är detta faktorer som ligger bakom attityder och 
beteenden.  
 
Efter ”information” och ”egen kunskap” kom ”tid” som en annan avgörande faktor till att 
källsortera eller inte. Om en individ skall ta hänsyn till miljön i sina vardagliga 
handlingar beror på både kunskap och vilka uppoffringar, till exempel tid, som krävs 
(Lindén, 2003). Hur pass krävande och vilka konsekvenser ett beteende får för den 
enskilda individen påverkar hur mycket den verkligen gör. 
 
”Återkoppling” svarade ett mindre antal var avgörande för sortering. Vilket vi kan tycka 
vara lite anmärkningsvärt eftersom återkoppling kan leda till både kunskap och 
delaktighet. Med återkoppling kan det även menas, att folk får reda på att 
källsorteringssystemet verkligen fungerar och att de ska inte tror på myten att ”allt 
blandas och eldas ändå” vilket någon av respondenterna uttryckte.  
 
Återkoppling är effektivt att använda när man vill ha en minskning eller ökning av ett 
fenomen (Angelöv & Jonsson, 1990). När det gäller källsortering kan det ges exempel på 
vad det sorterade avfallet används till samt viken minskad miljöpåverkan det leder till.  
Endast en person svarade att det inte gjorde någon nytta att sortera sina sopor                
(se tabell15). Trots detta sorterar personen till viss del sina sopor och framför allt på sin 
arbetsplats enligt svaren på enkäten. Detta kan vara ett resultat av de underliggande 
normer som styr vårt beteende. Individer styrs av de förväntningar, uppfattningar och 
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subjektiva normer som råder i dess omgivande miljöer (Ajzen, 1991). Med andra ord kan 
beteendet variera från arbetsplats till hemmiljö samt vid fritidsaktiviteter. 
 
Tabell 8: Fråga 15 gällde vad respondenterna ansåg vara avgörande för att de skall källsortera. Att de skall 
börja eller bli bättre på att sortera. (Fler svarsalternativ var möjliga). 

Fråga 15.   
Universitets
sjukhuset 

Campus 
Valla 

Campus  
Norrköping Summa 

Avgörande Tillgänglighet 14 22 10 46
  Tid 3 10 3 16
 Information 3 10 0 23
  Egen kunskap 6 11 6 23
 Återkoppling 4 1 2 7
  Inget 0 1 0 1

 
*** 

Om du skulle få en broschyr om källsortering, hur skulle den vara riktad och 
utformad för att motivera dig till att sortera dina sopor, hemma och på jobbet? 
Fråga 16.    
Frågan om broschyrens utformning är den som är viktigast för uppdraget som ligger till 
grund för denna uppsats. Frågan behövdes för att vi skulle få reda på hur respondenterna 
menade att de på bästa sätt skulle ta till sig informationen och motiveras till förbättrad 
källsortering. 
 
Majoriteten ville att broschyren skulle inriktas mot ”fakta och statistik”. Positivt riktad 
information ville många även se för att ta till sig informationen. Några ville även ha 
”skrämsel information” (Se figur 2 och tabell 9). De flesta tyckte dock att en blandning 
av de olika alternativen var att föredra, främst av ”positiv information” och ”fakta och 
statistik”. 
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  Figur 2. Diagrammet visar fördelningen av svarsresultaten på frågan: Om du skulle få  
  en broschyr om källsortering, hur skulle den vara riktad och utformad för att motivera dig  
  till att sortera dina sopor, hemma och på jobbet? (Fler svarsalternativ var möjliga) 
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Positiv information är enligt litteratur att föredra, då det finns uppgifter på att den är det 
effektivaste påverkningsmedlet. Intresse och kunskap var avgörande för vilken 
information, positiv eller negativ, som människan tar hänsyn till (Grankvist, 2002). 
Enkätstudien om miljömärkning visade att människor som inte alls var intresserade av 
miljöfrågor inte tog hänsyn till vare sig positiv eller negativ information. De som till en 
viss del var intresserade av miljöfrågor reagerade mest på negativ information. De med 
stort miljöintresse tog lika stor hänsyn till både positiv och negativ information. 
Resultaten visar att ändå negativ information påverkar en stor grupp av människor, 
medan den positiva informationen har störst påverkan på människor som redan är 
miljömedvetna med kunskap om miljöfrågor. 
 
Därmed kan vi anta att den negativa informationen kan påverka de som har mindre 
kunskap om källsortering, för att de ska uppmärksamma fenomenet. När sedan 
kunskapen väl finns hos individen är det den positiva informationen som utgör det 
effektivaste redskapet för att förmedla ett budskap vilket kan leda till en förändring av 
attityder och beteende. Alltför mycket skrämselinformation kan även ge upphov till 
försvarsreaktioner hos individen (Angelöv & Jonsson, 1990). Rädslan kan göra att man 
avskärmar sig från budskapet. 
 
Det är lätt att få människor att inse att de borde förändra sitt beteende, desto svårare är det 
att få dem att genomföra dem (Lindén, 2003). Desto djupare en vana är rotad i en 
människas liv, desto svårare är den att bryta på frivillig väg. Dock ökar chansen till 
förändring av ett beteende om en positiv attityd antas (Ajzen, 1991). För att få en ökad 
källsortering kan det medföra att individen måste förändra sina vanor, då behövs 
information och kunskap. För att individen skall ta tills sig informationen på bästa sätt, är 
det enligt litteraturen och vår egen studie att föredra att använda sig av positiv 
faktainformation.   
 
Enligt den kognitiva psykologin, vilken handlar om människans tänkande, minne samt 
intelligens, hävdas det att också att människan har ett positivt minnesbias som innebär att 
vi har lättare att komma ihåg positiv information (Lundh, 2001). 
 
Att använda positiv faktainformation vid utformning av broschyren bör vara det bästa 
med tanke på det enligt Grankvist (2002) påverkar de bäst som redan har kunskap, vilket 
respondenterna i vår studie ansåg sig ha. De ansåg sig både ha kunskap om källsortering 
samt att de tyckte det var viktigt att källsortera. Dessutom var det respondenternas egna 
önskemål att broschyren skall innehålla positiv fakta och statistik 
(se tabell 9 och figur 2). 
 
Tabell 9: Fråga 16 gällde hur respondenterna anser att en broschyr angående källsortering skall riktas och 
utformas för att de skall motiveras till källsortering. (Flera svarsalternativ var möjliga) 

Fråga 16.   
Universitets
sjukhuset 

Campus  
Valla 

Campus  
Norrköping Summa 

Broschyr Morötter 9 6 9 22
  Ris/piska 3 1 3 7
 Fakta/statistik 8 21 11 40
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Bonuskommentarer:  

De kommentarer vi fick från personalen under den muntliga enkätundersökningen, 
kommer nedan att kortfattat presenteras i punktform.   

• Information har fåtts genom avfallsstation om sortering hemma  
• Det finns källsortering i vår bostadsrättsförening, ej kompost.  
• Källsorterar inte hemma, finns inte.  
• Ekonomiska besparingar avgörande, sorterar mer nu när jag får betala för 

soporna, sorterade inte när jag bodde i läggenhet  
• Sorterar inte glödlampor, finns inget bra ställe att sortera dessa  
• Utrymmesskäl till att inte sortera hemma  
• Sorterar inte farligt avfall, pga. att jag inte har det 
• Sorteras inte matavfall hemma, tidsbrist då egen kompost är full 
• Platsbrist 
• Osäker på vart de ska sorteras och vad som skall sorteras  
• Avgörande, logistik måste fungera  
• Det ska vara bekvämt att sortera, det är viktigt att sortera 
• Bra med olika färger på containers 
• Osäker om det eldas allt i alla fall  
• På jobbet sorterar jag inte matavfall, vet ej om det ska sorteras. Hemma finns inte 

möjlighet 
• Plastförpackningar går som brännbart. 
• Källsorterar på jobbet, det som går och finns  
• Källsortering finns inte på jobbet 
• Farligt avfall på jobbet är inte aktuellt  
• Kommer inte i kontakt med så mycket sopor på jobbet  
• Matavfall, finns inga kärl för detta.  
• Grovsopor, inte aktuellt, någon annan tar hand om det på jobbet 
• Tydlighet i broschyren  
• Helst en blandning av de tre i broschyren  
• Broschyren, lättillgänglig information, som man förstår.  
• Broschyr, lokal statistik, internt o lokala miljömålen.  

.   
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Sammanfattande diskussion 
I våra vardagliga aktiviteter använder vi mängder av naturresurser. Dessa resurser medför 
stor miljöpåverkan både vid uttag och vid användning. Dessutom innebär 
omhändertagandet av avfallet ett problem både vid deponering eller förbränning. I 
Sverige är förbränning det vanligaste sättet för att omhänderta avfall (Naturvårdsverket, 
2007b), vilket är ett resultat av deponeringsförbuden (Formas, 2004). I enlighet med  
EU: s avfallshierarki så är förbränning det fjärde och näst sista alternativet, före 
deponering, för omhändertagandet av avfall (EU, KOM, 2005). Om vi skall följa EU: s 
avfallshierarki måste förbränningen minska samtidigt som återvinningen måste öka, då 
återvinning kommer före förbränning enligt hierarkin. Först och främst skall man 
förebygga avfall, sedan skall saker återanvändas, efter det kommer material återvinning, 
rötning eller kompostering. Dock är förbränning ett alternativ för att tillvara ta sopor som 
inte går att återvinnas, då det kan bli både el och värme (Formas, 2004). Det är dags att se 
avfall som en resurs av råmaterial och energi, mer än som ett problem. 
 
För att följa EU: s avfallshierarki bör vi förändra våra attityder, beteenden och vanor. Det 
är inte alltid är så enkelt då de påverkas av många olika faktorer, såsom normer, social 
tillhörighet, olika styrmedel, myter, tillgänglighet och gamla vanor. Att tillgänglighet är 
av stor betydelse när det gäller källsortering har både tidigare forskning och vår egen 
studie visat. Att utöka tillgängligheten från enbart förpackningsåtervinning till 
materialåtervinning kan vara ett förslag till ökad återvinning (Berglund & Söderholm, 
2007). Ett sådant försök påbörjades i Eskilstunas kommun augusti 2007 och pågår till 
september 2008, på initiativ av Naturvårdsverket. Hela källsorteringssystemet behöver 
vara utformat på ett sätt som inte medför alltför mycket merarbete för individen, det skall 
finnas nära till hands och det skall vara enkelt att sortera. Då vissa av respondenterna i 
vår undersökning påpekade att detta var viktigt och att alla inte hade kännedom om hur 
sorteringen skall gå till. Här kan vikten av information komma in i bilden, då 
tillgänglighet och utformning inte fungerar utan information och vice versa. 
 
Att hela 50 stycken av 53 respondenter svarade att de tycker att källsortering är viktigt i 
vår undersökning kan bero på, som vi tidigare tagit upp i metodreflektionen, att de svarar 
som de tror att de förväntas svara. Frågan om de tycker att källsortering är viktigt ställdes 
av två miljövetarstudenter och det korrekta svaret till sådana studenter är att de tycker det 
är viktigt. Om detta var fallet är det ett tydligt exempel på hur normer påverkar det 
mänskliga beteendet. Människan anpassar sig efter den rådande uppfattningen i den miljö 
den befinner sig i.  
 
Av de sociala bakgrundsfaktorerna till vår studie, kön, ålder, mm. kunde vi endast se att 
boendeformen gjorde någon skillnad i källsorteringsbeteendet. De som bodde i fristående 
hus tenderade att sortera mer än de som bodde i lägenhet. Förmodligen i enlighet med 
tidigare forskning inom området. Det handlar om att göra ekonomiska besparingar i och 
med sänkt avgift på sophämtningen eller att de som bor i lägenhet inte anser att de har det 
utrymme som krävs för att lagra och separera soporna.   
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På Universitetssjukhuset var de generellt något bättre på att källsortera än de var på 
Campus Valla och Campus Norrköping. Troligen beror detta på att de sedan tidigare har 
ett uppbyggt källsorteringssystem. De har bättre tillgång till sorteringsmöjligheter och 
även utvecklade normer och vanor vilket gör att källsorteringen fungerar i högre 
utsträckning. 
 
Något som vore intressant att studera närmare, inte bara på LiU och LiÖ men kanske 
främst på organisationsnivå, är hur pass mycket normer egentligen spelar in när det 
handlar om att källsortera eller inte källsortera. Detta med tanke på reflektionen att 
möjligheten finns att vi som miljövetarstudenter påverkat attityden i positiv riktning till 
om källsortering är viktigt eller inte. En annan anledning till en sådan studie är också att 
det ibland har infunnit sig en känsla av att människor inte vet varför de sorterar. Hur hade 
de till exempel svarat på en fråga om varför de källsorterar, utan fasta svarsalternativ? 
Svaret kan möjligen ha blivit att de gör det för att spara på energi, miljö eller naturens 
resurser. Svaret kan även mycket väl ha blivit, bara för att de ska källsortera.     

Slutsatser  
Syfte med denna studie var att undersöka vilka attityder som fanns och i vilken 
utsträckning de källsorterade på organisationerna, Landstinget i Östergötland i synnerhet 
på Universitetssjukhuset (US), Linköpings universitet (LiU) både på Campus Valla och 
på Campus Norrköping. Syftet var även, vad som var avgörande och vilken information 
som personalen ansåg vara den bästa för att utveckla källsorteringsbeteendet 
 
     Ur resultaten kan vi dra slutsatsen av att de allra flesta tycker att källsortering är 
     viktigt. Trots detta källsorterar de inte i full utsträckning.  
 
     Generellt fungerar källsortering bättre hemma än på jobbet. Detta beroende på att 
     information och tillgänglighet brister på arbetsplatsen. 
 
     Tillgänglighet är det som främst avgör om individer källsorterar eller inte. Men även 
     information och egen kunskap är viktiga faktorer. 
 
      Positivt vinklad fakta och statistik är vad personalen på LiU och US helst vill ha i en 
      broschyr om källsortering, för att ta till sig informationen på bästa sätt. 
 
Genom att använda en positivt vinklad information kan det leda till en förändring mot en 
positivare attityd angående källsortering, vilket kan resultera i ett utökat 
källsorteringsbeteende. En förbättrad källsortering leder till minskad miljö- och 
klimatpåverkan samt ett mer kretsloppsanpassat samhälle.  
 
 
  ”Utbildning är återvinning av kunskap” /Al Gore 
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Bilagor                                
Bilaga 1: Enkät  

Detta är en studie om attityder och beteende angående källsortering. Studien ingår i en C- uppsats av två 
studenter på miljövetarprogrammet i Norrköping, Britt Magnusson och Marianne Schultzén. 

Fråga 1. Du är? 

Kvinna (   )   

Man    (   ) 

Fråga 2. Du är mellan? 

Ålder:   x – 35 (   ) 36 - 50 (   )  51 -65 (   ) 

Fråga 3. Arbetsuppgift:______________________ 

Fråga 4. Boendeform:  lägenhet (   ) friståendehus (   ) 

Fråga 5. Civilstånd: singel (   )   gift/sambo     (   )  

Fråga 6. Är källsortering viktigt? 

Ja, (   ) nej (   ) Vet ej (   )  

Fråga 7. Källsorterar du hemma? 

Ja, alltid (   )  oftast (   ) sällan (   )  nej, aldrig (   ) nej, varför_____________________. 

Fråga 8. Vad källsorterar du hemma? 

(   ) papper (tidningar, kartonger) 

(   ) förpackningar ( glas, plast, metall) 

(   ) elektronik ( batterier, glödlampor, småel, data) 

(   ) farligt avfall ( läkemedel, lösningsmedel, stickande/skärande) 

(    )  grovsopor,   

(     ) matavfall   
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Fråga 9. Källsorterar du på jobbet?  

 Ja, alltid (   )  oftast (   ) sällan (   ) nej, aldrig (   ) om nej, varför_____________________. 

Fråga 10. Vad källsorterar du på jobbet? 

(   ) papper (tidningar, kartonger) 

(   ) förpackningar ( glas, plast, metall) 

(   ) elektronik ( batterier, glödlampor, småel, data) 

(   ) farligt avfall ( läkemedel, lösningsmedel, stickande/skärande) 

(    ) ( grovsopor) 

(   )  matavfall    

Fråga 11. Vet du hur man sorterar hemma? (vad ska ligga var?) 

Ja (   ) nej (   ) 

Fråga 12. Vet du hur man sorterar på jobbet? (vad ska ligga var?) 

Ja (   ) nej (   ) 

Fråga 13. Finns tillräcklig information om hur du skall sortera hemma? 

Ja (   ) nej (   ) 

Fråga 14. Finns tillräcklig information hur du skall sortera på jobbet? 

Ja (   ) nej (   ) 

Fråga 15. Vad är avgörande för att du skall sortera? Att börja eller att bli bättre på att sortera. (välj 
två alternativ eller gradera, det viktigaste ges en etta) 

(   ) tillgänglighet 

(   ) tid 

(   ) information ( påplats info, broschyr, planscher, media) stryk gärna under. 

(   ) din egen kunskap (kunskap om vad som händer med soporna och miljön) 

(   ) återkoppling (resultat, tävlingar, utbildning) 

(   ) inget! Det gör ändå ingen nytta. 
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Fråga 16. Om du skulle få en broschyr om källsortering, hur skulle den vara riktad och utformad för 
att motivera dig till att sortera dina sopor, hemma och på jobbet? 

(   )  morötter (positiv information) 

(   )  ris/piska ( skrämsel information) 

(   ) fakta och statistik  

                                    Tack! 
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Bilaga 2: Broschyr  

 

Avfallsbroschyr  
 
Pappersförpackningar, kartong och wellpapp 
 

• Pappersförpackningar blir till nya pappersförpackningar eller till ytskikt på 
gipsskivor. 

• Totalt producerades 677 000 ton pappersförpackningar år 2006, av dessa 
återvanns 487 000 ton.   

Bland- och sekretesspapper 

• Blandpapper och kontorspapper återvinns till nytt papper. En mindre del återvinns 
till hushålls- och toalettpapper.  

• Sekretesspapper ska sorteras separat. Detta mals till flingor för att sedan 
återvinnas. 

Visste du att:   

Pappersfibrer är starka och kan återanvändas 5 -7 gånger. När fibrerna är utslitna går de 
till förbränning och blir värme och el.  

Ett ton returpapper motsvarar 14 stycken normalstora träd och att träd är utomordentliga 
lagerlokaler för koldioxid.  
Det är slöseri att elda svenskt returpapper. Pappersindustrin använder allt plus att de 
importerar 500 000 ton returpapper om året.  
 
Det är en myt att:  
I Sverige finns gott om skog, därför behöver vi inte återvinna pappersförpackningar 
och tidningar. Men, det är både billigare och mer energieffektivt att återvinna 
pappersförpackningar än att göra nytt papper av råvaran.  
  
Spara ruta: 
Kopiera alltid dubbelsidigt. Skicka e-post. Skriv inte ut mer än nödvändigt.  
 
 _______________________________________________________________________ 
  
Glasförpackningar  
 

• Färgat- och ofärgat glas skall sorteras separat. 
• Glas kan återvinnas om och om igen.  
• Glas kan även återanvändas till glasfiberull, som används till isolering i 

byggnader. 
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• Glas ger inget energitillskott vid förbränning. 
• Energibesparningen är 20 % vid återvinning jämfört med nytillverkning.  
• 95 % av allt glas lämnas till återvinning  
• Glödlampor och dricksglas hör inte hemma i glasåtervinningen.  

 
Visste du att: glas har använts i 9000 år.  
 
Det är en myt att: 
Allt glas blandas vi hämtning av glasiglon, lastbilarna har ett fackindelat flak, så att 
separeringen håller hela vägen.   
 
________________________________________________________________________ 
 
Metallförpackningar inklusive pantburkar  
 

• Metaller är en ändlig resurs som måste brytas ur jorden.  
• Metall kan återvinnas hur många gånger som helst. 
• Energivinsten vid återvinning av aluminium är 95 % och för stål 75 %. 
• Kapsyler kan få nytt liv som muttrar eller till och med järnvägsräls. 
• Konservburkar blir nya konservburkar, pantburkar blir nya pantburkar. 

 
 
Visste du att:  
om alla lämnar tillbaka sina kapsyler till återvinning räcker det till 2200 bilar.  
 
Om alla som bor i Sverige skulle återvinna ett halvt kilo mer aluminium per år skulle man 
få ihop hela 4 300 ton mer än vad man får in idag och den energin (elen) skulle räcka till 
10 000 småhus under ett år. 
 
Om alla värmeljushållare återvinnas skulle det motsvara en besparing på 1000 ton 
koldioxid, varje svensk använder igenomsnitt 33 stycken värmeljus om året. 
 
Det är en myt att: 
Aluminium och stål finns i stora mängder och kan knappast betraktas som ändliga 
resurser och motivera återvinning.  
Miljövinsten av att återvinna aluminium och stål består framförallt av att man sparar stora 
mängder energi om man återanvänder gammalt material jämfört med om man tillverkar 
nytt. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Hårda plastförpackningar  
 

• Hårda plastförpackningar kan återvinnas 7 gånger innan de har slitits ut. 
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• Återvunna plastförpackningar blir nya plastförpackningar, blomkrukor, 
bullerplank med mera.  

• PET-flaskor ska sorteras, och återvinns till nya flaskor och andra plastprodukter. 
 
Sträckfilm och krympplast 
• Sträckfilm och krympplast blir till påsar, säckar och andra mjuka plastprodukter. 
• Ger både miljö- och ekonomisk vinst vid sortering. 
 

 
 
 

Visste du att:  
Plast tillverkas av olja som är en ändlig resurs. Med varje kilo hårdplast som återvinns 
sparas en liter olja. Det tar 450 år för naturen att bryta ner en schampoflaska. 
 
Det är en myt att:  
Energiåtgången för att diska ur förpackningarna äter upp miljönyttan med 
återvinningen. Nej, så mycket energi går det inte åt för att rengöra en förpackning.  
Förpackningarna behöver inte vara kliniskt rena, det räcker att de är tomma och torra. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Elektronik  
 

• El-avfall plockas isär för hand. 
• Farliga ämnen tas om hand och metallerna återvinns. 

 
Batterier och ljuskällor 

• Vid återvinning sorteras batterier förhand. Kadmium och bly batterier kan 
återvinnas, medan kvicksilverbatterier måste slutförvaras. 

• Lysrör innehåller kvicksilverpulver. 
• Glödlampor innehåller den miljöfarliga tungmetallen bly.  
• Varje glödlampa innerhåller 1g bly 

 
 

Visste du att: 
Varje lysrör innehåller mellan tre och hundra milligram kvicksilver och att en matsked 
kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö.  
 
Det är en myt att:  
Det är ingen idé att sortera, allt blandas ju ändå bara ihop och läggs på tippen. 
Inget av det som läggs i behållarna på uppsamlingsplatserna blandas ihop, allt skickas till 
återvinning eller energiutvinning. Kravet på att entreprenörerna ska få ersättning är att 
avfallet är sorterat och håller en viss kvalitet.  
 
________________________________________________________________________ 
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Farligt avfall (Stickande/skärande, kemikalier, smittförande, radioaktivt, 
läkemedel.) 
 
Kemikalier  

• Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa, 
djur och miljö. 

• Farligt avfall kan vara cancerframkallande, arvsmassepåverkande och 
fortplantningsstörande, och kraftigt allergiframkallande.  

• Mycket viktigt att inte blanda farligt avfall med annat avfall. 
• Syror och alkaliska avfall genomgår våtkemisk rening, efter reningen kan vissa 

syror och alkalier återvinnas. 
• Kvicksilverhaltigt avfall kommer att slutförvaras i bergrum. 
• Halterna i miljön av kända miljögifter, som dioxinlika ämnen, kvicksilver och 

kadmium, kommer fortfarande att vara ett problem i framtiden.  
• Viktigt att paketera och märka väl, och att lämna på avsedd plats. 
 

Viste du att: 
Kemikalieinspektionens produktregister visar att det fanns drygt 72 000 kemiska 
produkter i Sverige år 2006.  
.  
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen; Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som 
skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden. 
 
2006 lämnades 4,3 kilo farligt avfall in per person i Sverige. Samtidigt finns beräkningar 
som visar att mellan 4 000 och 6 000 ton farligt avfall slängs i hushållssoporna varje år. 
 

Se respektive arbetsplats instruktioner. 
 

Läkemedel 
• Läkemedel som ska kasseras ska lämnas in på apoteket. Gäller både för 

receptbelagd och icke recept belagd medicin.  
• Dock kan inte Apoteket ta emot cytostatiskt, (cellgifter). 
• Cytostatiska läkemedel klassas som farligt avfall, och ska lämnas på 

miljöstationer för farligt avfall. 
• De överblivna läkemedlen som lämnas in på apoteken fraktas till tre 

förbränningsanläggningar runtom i landet.  
• Varje år förbränns drygt 900 ton läkemedel, inklusive förpackningar.   
• De läkemedel som varje år säljs i Sverige innehåller totalt mer än tusen ton 

biologiskt aktiva läkemedelssubstanser. 
• Läkemedel som innehåller tungmetaller ska sorteras som farligt avfall  
 

. 
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Viste du att:  
De aktiva substanserna hamnar i naturen via urin, fekalier och oanvända läkemedel då de 
inte tas om hand på miljöriktigt sätt. 
Antibiotika kan till exempel ge resistenta bakteriestammar och hormonpreparat kan 
orsaka hormonella störningar hos djur. 
 
Ingen kedja är starkare är sin svagaste länk. Trots att de flesta av oss vet att överblivna 
läkemedel ska lämnas in på apoteket, är det långtifrån alla som gör det. Alla som kommer 
i kontakt med läkemedel, från tillverkning till förbränning av de överblivna, måste göra 
sitt bästa för att minska belastningen på miljön. Om en bryter kedjan är samarbetet 
mellan alla andra förgäves. Cirka två procent av de läkemedel som säljs i landet lämnas 
tillbaka till apoteken.  
Hur stora mängder överblivna läkemedel som hamnar på landets deponier och i våra 
vattendrag, istället för på förbränningsanläggningarna, kan vi bara gissa 
 
Är läkemedelsförbränningen säker ur miljösynpunkt? 
Läkemedlen förbränns vid så höga temperaturer att beståndsdelarna faller sönder. 
Rökgaserna renas effektivt och håller utsläppen av försurande gaser på en låg nivå. 
Rökgasreningsresterna och det som hamnar i askan har låg giftighet och läggs på 
godkända deponier  
 
Viktigt Östergötland”att läsa: ”Föreskrifter för hantering av cyostatika och andra 
cytoxiska läkemedel för Lanstinget i  
.  
Se respektive arbetsplats instruktioner 
 
 

 
Stickande/skärande 
 

• Skall alltid lämnas i avsedda kärl. Se respektive arbetsplats instruktioner. 
Dessa körs till förbränning, men är viktigt att hantera på rätt så att inga skador uppstår vid 
hanteringen av dessa avfall. Att hitta lösningar för att kunna återvinna dessa material 
pågår.  
 
Smittförande 
 

• Smittförande avfall skall alltid märkas samt förpackas i godkänt emballage. 
 
Se respektive arbetsplats instruktioner. 
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Radioaktivt 
 

• Mycket farligt för människor, djur och miljö och skall alltid lämnas till angiven 
plats. 

 
Se respektive arbetsplats instruktioner. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Energi och deponi 
 

• Organiskt avfall kan rötas till fordonsgas vilket är ett miljömässigt bättre 
alternativ till bensin. 

• Att deponera innebär att soporna läggs på hög på en soptipp. 
• Att deponera brännbart avfall är förbjudet sedan 2002. 
• Att deponera organiskt avfall är förbjudet sedan 2005. 
•  Vid avfallsförbränning tas energin i soporna tillvara och blir till värme och el. 

 
Visste du att:  
Att förbränna sopor, som inte går att återvinna, för att utvinna energi är ett bättre 
alternativ än att deponera. Genom att förbränna sopor sparas energi som annars skulle 
behövas produceras på annat sätt med större negativa miljöeffekter. Men att elda med 
ALLA sopor för att få fjärrvärme kan vara ekonomiskt försvarbart ur ett lokalt 
perspektiv, men ur ett globalt perspektiv gynnar det inte vår strävan att nå ett 
miljömässigt hållbart samhälle. 
________________________________________________________________________ 
 
 
Tips på hur du kan minska avfallshanteringen: 

• Kopiera och skriv ut dubbelsidigt.  
• Uppmuntra dina kursansvariga, föreläsare och medstuderande till 

pappersbesparing.  
• Lämna också tidningar och pappersark i kärlen för pappersåtervinning.  
• Undvik engångsmaterial.  
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Beräkningar (förslag) 
 
LiU, 
 wellpapp 18 ton x 14 träd = 252 träd har sparats. 
Osorterat( brännbart) 251ton x 4 = 1004 ton olja har sparats. (350 / 85 = 4) 
Elektronink 10 % av 20 000kg = 200 kg koppar besparing. 
 
 
Gärstad avfallsförbränningsanläggning kan 2005 ta emot 350 000 ton avfall per år. Det 
levereras från invånare och företag i ett 30-tal olika kommuner. Energiåtervinning genom 
att bränna avfall ersätter cirka 85 000 ton olja per år i Linköping.  
 
Koppar i elektronik – återvinningsbart till 100 procent – en resurs för en hållbar 
utveckling. 
Mängden el-avfall väntas öka till det dubbla inom 12 år. Mellan 5-20 procent av alla 
elapparater utgörs av koppar. Allt kan återvinnas till 100 procent utan att förlora i 
kvalitet. Det går åt 85 procent mindre energi att återvinna koppar jämfört med att bryta ny 
kopparmalm (källa: rönnskärsverken) 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Visste du att… 
Stora mängder avfall uppkommer varje år. Under 2006 samlade vi på Campus Valla in: 

• 251 ton industriavfall eller hushållssopor  
• 23 ton osorterat avfall  
• 18 ton wellpapp  
• 20 ton elektronikskrot  
• 3 ton kemikalier som farligt avfall 

 
 
 

The End 
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Mer information på: 
 
 
Landstinget i Östergötland  Linköpings universitet 
www.lio.se   www.liu.se 
 
sopor.nu   Miljöportalen 
www.sopor.nu  www.miljoportalen.se 
 
fti. förpacknings &  Svensk GlasÅtervinning AB 
tidnings insamlingen  www.glasbanken.com 
www.ftiab.se  
 
IL Recycling   Avfall Sverige 
www.ilrecycling.se  www.avfallsverige.se 
    
Miljömål   Håll Sverige Rent 
www.miljomal.nu  www.hsr.se  
 
Naturskyddsföreningen  El-kretsen 
www.snf.se    www.el-kretsen.se  
 
Gärstad   Rönnskärsverken 
www.tekniskaverken.se  www.boliden.com  
 
Naturvårdsverket 
www.naturvardsverket.se 
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